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 فرهنګي څانګه د افغانستتان ملتي تحريتک لته اساستي څتانګو څخته يتوه ده. د        
دې څانګې دنتده داده چتې هېوادوالتو تته فرهنګتي ختدمات و انتدې  او ګټتور         
فرهنګي کارونه ترستره کتړي. د تتاريخيل ملتيل کلتتوري ورځتو او تتاريخي او        

 ملي شخصيتونو نمانځل ددې څانګې نورې دندې دي.
د هېواد د ليکوالو د علميل دينيل روزنيزو او معلوماتي اثارو چاپ هم ددې 

ي دندو څخه ګڼل کېږي. له هغې ورځې راهيسې چتې تحريتک   څانګې له اساس
خپتتل عملتتي فعاليتونتته پيتتل کتتړي ديل نتتو دې څتتانګې هتتم ورستتره ستتم خپتتل       
فعاليتونه چټک کړي دي. تاريخي ورځې يې نمانځليل تاريخي واټونو تته يتې   

 لوحې جو ې کړي. علمي سيمينارونه او ورکشاپونه يې جو  کړي دي.
ک د عمومي هتدفونو پته ر تا کتې وپتېيلته چتې پته        د تحريک دې څانګې د تحري

يوځايي ډول )شل عنوانه( کتابونه چاپ کړي. په دې اثارو کې  اکثتره دينتي او   
 شامل دي چې درنو هېوادوالو ته يې و اندې کوي. علمي اثار

د هغتو بېالبېلتو   ( چتې ستاستو پته الې کتې دیل     پښتون په تراژيدۍ کتې دا اثر )
چې )پښتون په تراژيدۍ کې( علمي سيمينار لپتاره   ليکوالو د ليکنو ټولګه ده

او د همتتدغو شتتلو عنوانتتو اثتتارو لتته جملتتې څختته دی. هيلتته ده    یتتې ليکلتتې وې
درانتته لوستتتونکي تتترې ښتته ګټتته پورتتته کتتړي. تحريتتک خپلتتو هېوادوالتتو تتته ډاډ  

 ورکوي چې په راتلونکي کې به هم خپلو دې ډول هڅو ته دوام ورکړي. 
اينې په هيلهد هېواد د فرهنګ د بډ  
 په درناوي

 د افغانستان ملي تحريک
 فرهنګي څانګه
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 پښتون په تراژيدۍ کې
 

په پيل کې د افغانستان ملي تحريتک پرېکتړه وکتړه چتې لته       کالل ۱۳۹۲د 
اوستتني نتتاورين يتتا تراژيتتدۍ څختته د افغتتان ولتتد پتته تېتتره بيتتا د پښتتتانه قتتوم د  

دې سيمينار ته له  لژغورنې په خاطر يو علمي او اکاډميک سيمينار جو  کړي
لرو بر څخه مېشت افغان ليکواالنل پوهاندان او د چارو څېړونکي راوبولي او 

م د وقت  هناد خپلو ليکنو او ويناوو له الرې له اوسني بحران څخته د پښتت   یهغو
ږي ود  کـال ل ۱۳۹۲راويستلو الرې چارې په ګوته کړي. دا علمي ستیمينار د  

 ( مه نېټه د کابل ښار په کابل سټار هوټل کې جو  شو.۷) مياشتې پر

 منځنتتي ختتتيځ پتته دې ستتيمينار کتتې لتته کتتوزې پښتتتونخوال هندوستتتانل      
وادونتتول د هېتتواد لتته بېالبېلتتو واليتونتتول اروپتتايي هېوادونتتو او نتتورو ستتيمو  هې

او پوهتان راټتول شتوي وو. پته ستيمينار کتې ګڼتو         ليکوالڅخه ګڼ شمېر افغان 
هغتتو د ليکوالتتو خپلتتې ليکنتتې او وينتتاوې واورولتتېل د ستتيمينار ستتکرتريت      

د ليکوالو ليکنې پر همغه وختت راټتولې کتړې چتې بشتپړې وې او هغتوی چتې        
د بشتتپړتيا ژمنتته وکتتړه او هغتتوی چتتې    يتتې یخپلتتو ليکنتتو لنتتډيز واوروهل هغتتو 

ويناوې وکړېل هغوی هم وويل چې موږ  به خپلې ويناوې په ليکنۍ بڼه وا وو 
ليکوالو خپلته ژمنته پتوره     واو د تحريک فرهنګي څانګې ته به يې وسپارو. ځين

او هتم د خپلتو وينتاوو     ل تر سيمينار وروسته يې هم خپلې ليکنې راولېږلېهکړ
 يې د يوه کال په تېرېدو سره هم  د خپلتې ليکنتې   نور ل خو يو شمېرليکنۍ بڼه
په عملي کولو بريالي نه شولل ملتي تحريتک پتر هغتوی بانتدې د خپتل        او ژمنې

د  لټينګار ترڅنګ يو کال انتظار وويستل خو بیا هم د ځينتو ښتاغلو وينتاوې   
بشپړو ليکنو بدلې نته شتوېل    ررې وېل پچې خورا ګټو او نظريې ليکنو لنډيز

ل کاتل پته بهيتر کتې د خپتل      ۱۳۹۳کله چې د ملي تحريتک فرهنګتي څتانګې د    
مهتالي   هتم فرهنګي پالن له مختې بتل فرهنګتي ګتام اوچتتاوه او پتر يوځتايي او        

علمي اثارو د چاپ تکتل عملتي کتاوهل نتو نتور يتې پته         (شلو عنوانود )ډول يې 
پاتې ليکنو ته انتظتار نته شتو اوږدوالیل نتو      للوياد سيمينار کې د پاتې ليکوا
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زموږ له هڅو سره سره بيا هم يو شتمېر ګټتورې وينتاوې او ليکنتې بته      خو ځکه 
 دې اثر کې له چاپه پاتې شوې.

لپتاره خپتل کلنتی فرهنګتي پتالن او نتور        ل کـال ۱۳۹۳ملتي تحريتک د   اوې 
رکتړل نتو د   کارونه بشپړويل يقيني خبره ده چې که ختدای)(( ژونتد او مجاتل و   

لتريل پته هغته کتې بته      وخپل بل کاري پالن او ستتراتييي  به ل کال لپاره ۱۳۹۴
هم انشااهلل ګڼ شمېر نور اثار چاپ شيل ختو اوې د ملتي تحريتک پته استتازۍ      

ل کال په بهيتر کتې چتې چتا هتم لته ملتي تحريتک او بيتا          ۱۳۹۳الزمه بولم چې د 
متالي او معنتوي مرستته    ددې تحريک له الرې له افغان ولد سره خپله هتر ډول  

 (شتلو عنوانتو  )کړېل له هغو څخه د ز ه له کومي مننه وکړم. پته تېتره بيتا ددې    
بېالبېلتتو علمتتي اثتتارو لتته ليکوالتتول کمپوزرانتتول ستتمونچارو او متتالي مالتتتړو    

باور دی چتې کته پرلته پستې     پوره  .څخه چې دا اثار يې د چاپ تر بريده ورسول
ل نتتو پتته يوځتتايي ډول د شتتلو عنوانتتو اثتتارو  او همغږيتتز کتتار او ملګرتيتتا نتته وای

چاپ څه اسانه خبره نه ده. دا اثتر چتې اوې ستاستو پته الې کتې دیل د همتدې       
شلو عنوانتو پيتل دی او  د دې اثتارو د لتړۍ لتومړۍ کتړۍ ده. ملتي تحريتک پته          
يوځايي ډول د شلو عنوانو اثتارو د چتاپ هتوډ ځکته وکتړ چتې )شتل( داستې يتو          

مفهتتوم ترڅنتتګ نتتور ټتتولنيز او    خپتتلد کتتې   يرياضتت پتتهبشتتپړ عتتدد دی چتتې  
متل يا مقوله دهل چې د يو کار شل کول استانه  يو کلتوري مفاهيم هم لري. دا 

کار نه دی. ټول همدا وايي چې دا دنيا چتا شتل کتړې نته دهل يتا دا چتې د ټولتو        
کارونو پوره کول او کره کول اسانه کار نه دی او که څتوک تتر خپتل وسته پورتته      

ه پوره او بشپړ کتړيل نتو وايتي چتې پالنکتی ډېتر د کتار ستړی دی         سخت کارون
اخر يې هم شل کړهل مانا کار يې بشپړ او هدف يې ترالسه کړ. ملي تحريک هم 

اثار به چاپوي او خپل هوډ به )شلو( تته   (شل عنوانه)کلک هوډ کړی و چې پوره 
دا  رستويل تحريتتک خپتل هتتوډ پتوره کتتړ او دا کتتار متوږ او زمتتوږ نتوي کهتتول تتته     

پيغام راکوي چې که کلکه ارادهل ټينتګ تکتل او پتوخ تتدبير موجتود ويل نتور       
 شي.  (شل)ډېر کارونه به 
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پتته دې کتتتابونو کتتې يتتو شتتمېر کتابونتته دينتتي کتابونتته ديل پتته خپلتته ژبتته د  
استتالمي کتتتابونو کمتتی زمتتوږ د ټتتولنې يتتوه علمتتي نيمګړتيتتا دهل ملتتي تحريتتک 

مرستته دا نيمګړتيتا ورو ورو لته منځته     غوا ي تتر خپلته وستله د هېوادوالتو پته      
 زموږ پته ټولنته کتې    يوسي او موږ هيله من يو د ګڼو ديني اثارو په چاپ سره به

د اسالم د سپېڅلي دين له مفاهيمو او احکامو څخه څو ګونی او ناستم تعبيتر   
 له منځه ال  شي او د دين اصلي جوهر به خلکو ته وځلېږي.

لکته څنګته    لنو هېوادوالو څخه غتوا ي ملي تحريک له خپلو خوږو او قدرم
لتتومړي او  هددې شتتلو عنوانتتو د اثتتارو د چتتاپ پتت   لتته الرې چتتې د ملتتي تحريتتک 

 او زمتوږ د ختوږو ليکوالتو    د ملي تحريک د فرهنګپالو غتړو يې بريمن ګام کې 
السنيویل مرسته او مالتړ وکړل دغسې د تحريک پته دويتم ستتر فرهنګتي هتوډ      

د هغتوی متال وتتړو او پته خپتل متادي او معنتوي        کې هم د برياليتوب تر بريده 
مالتړ د دوی هوډ او تکل د بري تر بريتده ورستوو. ملتي تحريتک پتالن او هيلته       

علمتيل   (سل عنوانه)(ل کال تر پايه پورې په مجموعي ډول ۱۳۹۴لري چې د )
ل لته قتدرمنو ليکوالتو څخته پته ختورا       کتړي  ادبيل تتاريخي او هنتري اثتار چتاپ    

خپتل ليکلتي اثتار تتر ايتډېس او ستمون وروستته د ملتي          درنښت هيله کتوو چتې  
څخته چتي    هېـوادوال  هتحريک فرهنګي څانګې ته د چتاپ لپتاره راولېتږيل هغت    

پته ختورا درنتاوي غتوا و چتې ددې اثتارو د        څخته  مالي امکانات لري له هغوی
د ثتواب   او چاپ په برخه کې مرسته او ملګرتيا وکتړي او پته دې جاريته صتدقه    

 ریک کړي.په کار کې ځان ش

د  )درې وا و(لل ستتتمونچاري او متتتالي مرستتتتندوی امتتتوږ غتتتوا و د ليکتتتو
قربانۍل زيارل زحمتل ملي هوډل اسالمي احساې او ګتډې ملګرتيتا لته الرې    
خپل مظلومل باعزمه او مستحق ملت ته فرهنګتي خدمتونته او ډالتۍ و انتدې     

 کړو.

يتو شتخ     طبيعي خبره ده چې دومره ستر کارونه د يو تتنل يتوه ګتروپ يتا    
 حرکت تر وسه پورته خبره دهل خو که:
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 ز ونه سره يو کړو او السونه سره ورکړوچې 

 شي دا کا ي به لعلونه شي دا بوټي به لونګ

په همدې هيله چې نور نو د جنګ او جګړو د تورو لوګيتو پرځتای زمتوږ پته     
غرو او رغتول کليتو او بانتډول الرو او ګودرونتول کليتو او ښتارونو کتې د مينتې         

 فرهنګ او لونګ زرغون شي. په همدې هيله خپلې خبرې راټولوم.

 د افغان ولد د سوکالۍ په هيله

 ستاسو يو خدمتګار

 يونمحمد اسمعيل 
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 داراالنشاء

 

 په تراژيدۍ کې ژوندی قوم
 

ــه     درنــو او قــدرمنو حاوــرينوم د رــيمينار قــدرمنو دــېونوالوم د هېــواد ل
مېلمنوم درنو پښتنوم ښاغلو او اغلـو  بېالبېلو ريمو او له هېواده بهر راغلو 

ټولــو تــه تــر هــر څــه دمســه د افغانســتان ملــي تحريــک پــه ارــتا ۍ رــالمونهم  
 درناوی او احترامونه وړاندې کوم.

 هر کله راشئم په خير راغلئ!

ــيمينار    ــر  رـ ــرتمين او فکـ ــانو او ددې پـ ــوم پوهـ ــرانوم ليکوالـ ــو مشـ درنـ
 دېونوالو!

درې نيمې لسـيزې کېـږ م چـې افغـان      ات پوهېږئمپورهيتارو تر هر چا   
ملت په تېره بيا پښتون ولس په يوه لويه تراژيدۍ کې راديـر دی. دې غميـزې   
کې د پښتون ولس ايسـارددلم څـه تدـادفيم او ناقدـد  خنـره نـه ده. پـه دې        
تراژيــدۍ کــې پــه رــيمه او نــړۍ کــې د پښــتنو لــرې او نــږدې ټــول دښــمنان او     

راژيـد  ده چـې نـه يـوا ې پښـتون پـه کـې د        رقينان شامل د . دا دارې لويه ت
رقينانو له خوا ټکول کېږ م بلکې خپله پښتون يې هم د خپل ځان دښمن کړی 
دی. قاتل او مقتول دواړه له يوه قوم څسه د . د پښتنو هغـه متـل دی چـې هـم     

 مړ يم هم پړ يم.

پر پښتنو دا راغلې غميزه دومره څو اړخيزه ده چې څوک په کې پښتنو تـه  
ېرو  او فرياد ايستلو مجال هم نه ورکو . که هـر شـرور م بـادرده او بـا     د  د

احساره پښتون افغان له دې غميزې څسه د راوتلو فرياد پورتـه کـو م نـو نـه     
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ــږ         ــه خــوا دواښــل کې ــوا ې د پښــتنو د شــرور  دښــمنانو او رــياالنو ل د  ؛ي
مېر نشنلستانو او فاشيستانو ټاپې پرې لګول کېږ م بلکـې پـه خپلـه د يـو شـ     

ځانپلوروم ورځچاروم ځانساتوم ځان خوښو او ځانګټو پښتنو له خوا هم پرې 
په دې پلمه تورونه پورې کېږ  چې دا خلک حسارـيتونه راپـارو  او د دوی   
په اصـالال  ملـي تقرقـې تـه لمـن وهـي. دا ډول پښـتانه د بـې غيرتـۍ او م ـر           

سـالقينو  احتياط په ورورتي حالت کـې ژونـد کـو  او د پښـتنو د ناپښـتنو م     
 تنر ته الرتي جوړو . 

په هر حالت! همدغو نا انېوله کارونو پښتون قام دې غميـزې تـه ټېلـوهل     
 او په دې تراژيدۍ کې يې دا دومره موده راتل  دی.

د افغانســتان ملــي تحريــک چــې لــه ډدــرو شــرور م هېوادپــالوم ملتپــالوم 
ولـس او ټـول   ارالمپالو او رمونپالو افغانانو څسه رغېـدل  دی. پـر پښـتون    

افغان ملت که لر دی او که برم هېڅ ډول څردنـد او نـا څردنـد  لـم کـه لـه خپـل        
لور  و  که د بلم نه شي  غمالی او تر دې  ياته ورته ددې تراژيدۍ غځېدل 

. په همدې خاطر يې )پښتون په تراژيدۍ کـې او د   په هېڅ ډول د  غم وړ نه د
ريمينار هدف همدا دی چې پـه   ژغورنې الر( دا علمي ريمينار جوړ کړم ددې

علمي ډول له دې اوږدې غميزې څسه د ژغورنې الرې چارې په دوته او بيا يې 
د يوې تګالرې په توده پښتنو ريارتوالو او واکوالو ته په الس کې ورکـړ .  
که چېرې پښتانه ريارتوال ددې تګالرې د پلي کېدو لپاره هڅې وکـړ م نـو   

 قوم د ژغورنې هيله پيدا شي.کېدی ش  له دې غميزې څسه ددې 

د افغانســتان ملــي تحريــک څــو مــوده وړانــدې ددې رــيمينار د جــوړونې    
وعده کړې وهم دا دی نن يـې خپلـه دا وعـده پـوره کـړهم ملـي تحريـک پـه ډدـره          
کمــه مــوده کــې د هېــواد پــه کچــه ډدــر مهــم پــاموړ کارونــه تررــره کــړ  د . پــه  

ول او نــورو مررــتو تــه د رــروبي ولســوالۍ کــې رــېالبځپلو تــه د مررــتو ررــ 
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خلکو هڅولم د پښتونستان واټ د نوم تا ه کولم بېو لو او اړمنو هېوادوالو 
( جشن نمانځـل او ځينـې نـور کارونـهم چـې نـه       ۲۸ته د وينې ډالۍم د  مر  د )

غــواړم د ټولــو تقدــيل دلتــه وړانــدې کــړم. د افغانســتان ملــي تحريــک د يــوه   
دـــه خپـــل مياشـــتنيم درې   مـــنسم ريســـتماتيک او شـــرور  حرکـــت پـــه تو    

مياشتنيم شپږ مياشتني او کلني پالنونه لر م چې د همغو په رڼا کې حرکـت  
( مـه نېټـه لـه    ۹کو . د افغانستان ملي تحريـک پـه پـام کـې لـر  د رـننلې پـر )       

پښتنو او بلوڅو رره د پيورتون ورځ يا د پښتونستان جشن هـم پـه شـاندارو    
او نږدې رقينانو او رياالنو تـه دا پـه   و ځل بيا لرې يمرارمو رره ونمانځي او 

ډاده کړ  چې دا قوم په تراژيدۍ کې هـم ژونـدی دی او ال هـم خپـل ار ښـتونه      
 پالي او د مرګ له دواښه نه ودردږ .

 نور مو ډدر وخت نه نيسمم د لویم اباد او روکاله افغانستان

 د جوړددو په هيله 

 په درناو 

 د ملي تحريک داراالنشاء

  



 

 

14 

 

 محمدابراهيم شينواریډاکتر 

 

 م   شاته پاتې والکولتورد پښتنو ترليمي او 
 رننونه او حل الرې

 

 : ما په نسر د پښتنو لويې رتونزې څلور د 

واحـد بـدن تـه دارـې     پښتانه رم په منځ نـيم شـو  د . انګريـز  مـوږ      (1
چې تر ننـه تـرې وينـې څـاڅي.نيم پښـتانه هلتـه د پنجـابي تـر          ید یار راکړ دو

رـمنوليکه نماينـده   کې د . دلته هم په واک کـې يـوا ې   الس الندې په اقليت 
دي لر . د افغان بدن د پياوړې مټې په توده د لويو  بر ځواکونو تر دوامداره 

 وه او چوپـان ېـ يرغلونو الندې د . فکرونه مو هم دومـره مغشـود د  چـې د ل   
 .توپير نشو کولي

 .فقر او بد بستي د پښتنو د ټول عمر ملګر  د  (2

پښتانه تر اوره ال هم له ښارونو او تمدن نه لرې په دښـتوم غرونـو او    (3
ږ م خپـل هويـت لـه الرــه    کېـ شـت  ېږ . کـه ښـارونو کـې هــم م   ېبانـېو کـې اورـ   

 .ورکو 

 .  شاته پاتې والي رره مخ د کولتورترليمي او  له (4

د بحث لپاره ورورتنۍ موووع ټاکلي ده. که څـه هـم دا مووـوع     ما ځانته
ځکـه د پښـتنو د ترليمـي او     مډيرو ژورو څيړنـو او مالـالرې تـه اړ مووـوع ده    
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  شاته پـاتې والـي جزايـاتم رـننونه او ورتـه حـل الرې مينـدل کلونـه         کولتور
ــار د       ــه نيکــه مرغــه دا ک ــار غــواړ م خــو ل ــه ک ــوال    ۱۳۸۸کلون ــال پښــتو نړي ک

  ټولنـو جردـې   کولتـور ډدره حده کړ  د . دغه کنقرانس د افغان س تر کنقران
د لويې جردې په خيمه کې جوړ شو  و. د هيواد له دننـهم پښـتونسوام    اله خو

کراچـۍم عربــي او غربــي هيوادونــو ورتـه پــه رــونو پوهــان راغلــي وو او درې   
  رـتونزو پـه بـاب    کولتـور ورځې يـې پـر لـه پسـې پـه دروپـي ډول د پښـتنو د        

د شـريک فکـر او پـوهې نتيجـې پـه يـوه کـوچني کتـاب          یبحثونه وکـړل. د دو 
دوټي کې چاپ شو  د . دا چې د راټولولـوم اډيـا او چـاپ تـه د تيـار  کـار       

اره يو له بهترينو کتابونو څسه وم نو  ه پوهيږم چې  موږ لپ یيې ما تر رره کړ
ارقام او شواهد . دلته د همدغه کتاب لنېيز بيانوم او پرې ځينې مثالونهم ید

 .ور ياتوم

 ه ټول پښتانه پوهانم روڼ انـد م مشـران او ځوانـان دې تـه رابـولم چـې د       
کال د پښـتو کنقـرانس د رپارښـتنو پـه عملـي کولـو کـې هـر يـو پسپلـه            ۱۳۸۸

  .برخه کې کار وکړ 

  رتونزې په درې لويو برخو کې لنـېې شـوې   کولتورد پښتنو ترليمي او 
 :د 

 برخه کې رتونزې: د پوهنې په یلومړ

 م: په پښتنو کې منقي رواجونهيدو

 م: د پښتو ژبې د ودې په مسه کې پرتې رتونزېيدرد

 يوه عمومي پرتلنه
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تـر ټولـو ښـو پوهنتونـو کـې يـو هـم د کـوم          ۵۰۰نړۍ پـه   : دله نړۍ رره •
د . پدغه لست کې د افغانستان د کوم پوهنتون راتلـل خـو   ه واد نېارالمي ه

  .ښکار  خيال و محال و جنون

 :له داونېيانو رره •

 پاکستان دوه  ره فزيک پوهان لر م موږ يو تن؟ -

 کې ده ٪۲۸او په افغانستان  ٪۸۵په ايران کې د رواد کچه  -

د هيواد په دننه کې: له يوه تر ټولو ورورته پاتې غير پښـتون واليـت    •
ه څسه شپږ روه کسان عالي پوهنځيـو تـه بريـالي شـو  د م د پښـتنو لـه ورتـ       
واليت څسه درې کسان. د دايکند  مسلوم خلک چنده ټولو م پـه کابـل ښـار    

م د کابـل پـه   يېکې د کانکور د اماده دۍ تر ټولو ښه ارتاد خپل واليت ته بيـا 
نسنت لـوړ مرـاد او درې وختـه ډوډۍ ورکـو  شـادردان يـې ورو  . مشـران        

انټرنا يې په کابل کې ورته ليليې نيسيم د کوررونوم غذام هستودنځي او 
ارانتياوې ورته برابرو م خو  موږ کوم مشر ته که ووايې له نورو ورونـو خـو   

ږ ( دـ تارو هم يو څه عنرت او غيرت واخلئ )غيرت خو د دور لـه مـړو هـم والړ   
نـې راچـاالن د م پـر مـوږ خـو      يچچـې نـورو تـه خـو اوس هـم       يـې نو درته بـه ووا 

و  چې پوره خير  نې يې هم دومرهيچنې ودريدلي د . حال دا چې شسدي يچ
  .شي یترې رروال

نو هم له نړۍم هم له داونېيانو او هم له خپلو افغاني ورونو  نتيجه: •

  !!!شا ته پاتې يو

د چسوف په شان بايد د خپلـې بـدمرغۍ دا حقيقـت ومنـو تـر څـو د حـل پـه         
 ميندلو مجنور شو
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بيـا هـم   تر دې الندې به لالقـادد يـاد کنقـرانس نتيجـې ولـولئ. النتـه دا بايـد        
ه ت نيکروښانه کړم چې الندې نسرونه  ما يوا ې شسدي نسرونه او فکر  مل

لو د فکـر او کـار ار ښـتمن    و دـېونوا  م بلکې د هغو رلګونو درنو او مرـز ید
. کال پښـتو نړيـوال کنقـرانس کـې يـې دـېون کـړ  و        ۱۳۸۸چې د  یمحدول د

 .ید یالنته ما يې تنسيم او ترتيب کړ

 برخه کې رتونزېلومړ : د پوهنې په 

ــوهنې د کچــې    کولتــورد پښــتنو د  ــومړنۍ کــړۍ د پ ــر ل   رــتونزو د  نځي
د خلکـو بـې    قيت خرابي او د کم ثمره پـوهنې لـه املـه پـه پوهنـه     يکټيټواليم د 

علمدورت او د پوهې د حدـول لېـوال د . د رـردار     باور  ده. پښتانه فالرتاد
محمد داود خان په جمهوريت او د حامد کـر   د حکومـت پـه لومړيـو کلونـو      
کې له پوهنې رره د خلکو بې حده مينې دا ثابته کړه چې کـه پـه امـن او رـوله     

 یاو دو کې د پوهنې  مينې ډدرې شيم نو په پښتنو کې به ډدر ژر پوهنه عامه
 .رخه کې لوړو درجو ته وررېږ به په دې ب

رو دارې رتونزو رره مسامخ د م داوس پښتانه د پوهنې په برخه کې له ډ
چې که پر وخت او بيړنۍ توده يې عالج و نه شيم دا ملـت بـه د نړيـوال تمـدن     

  په شا کړ م چې جنران به يې ناشون او پر مستګ له کاروانه ) نور هم( دومره
د مرغـۍ  يـاتره  مـوږ لـه نـاپوهۍ څسـه راوالړې       و .  موږ فقرم ناروغۍ او ب

ــا و        ــې د پښــتنو د رــتونزو حــل ددې ملتمش ــه ک ــه برخ ــوهنې پ شــوې د . د پ
مهــم د  . د  لپــارهخوارــيمې او ټــولې نــړۍ د پرمستيــام نېکمرغــۍ او ثنــات   

پوهنې په برخه کې له افغانانو رره د نړيوالو له مررتو بايد اعسمي دټه تـرې  
هـم   لپـاره  ښـوونې او رو نـې  نـد د هـا غـاړې پښـتنو د     واخيستل شي او د ډيور

 :یخه کې  موږ د رتونزو  لنېيز دا دورته مررتې جلب شي. د پوهنې په بر

 پوهنې ته د الررري په برخه کې رتونزې (1
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  ::پښـتانه پــه لـرې پرتـو رــيمو کـې لـه ښــوونځيو او       تشـري

پوهنځيو څسه لرې اورېږ . پوره او کافي انـدا ه ښـوونځي او پـوهنځي    
او دررــي ورــايل يــې کــم او ټولــو تــه نــه د  ررــېدلي.  کېنــه لــر . ښــوون

ځينې کورنۍ خپل اوالدونه ښوونځيو ته نه لېږ . د نا امنـۍ لـه املـه يـې     
  .د ښوونځي تړل شوې او روځول شو  

 :له ترليمي مؤرسو څسه د واټن  ياتواليم د مالي  رننونه

ــه خــوا بــې عــدالتيم بــې       ــو ل منــابرو کمــي او پــه ودــد کــې يــې د دولتون
کقايتي او کله کله بد نيتيم د خلکو فقر او د اوالد د پوهنې په عمـر کـې   
د هغو  کار او عايد ته اړتيام د پوهنې د ثمرو کمي او کله کله خلکـو تـه   

ه ښه بديل په توده نه تمامېدلم د پښـتنو پـر وـد    د ژوند او مريشت د يو
ــه او رــيمه   د ښــوونې  قــومزه توطيــه کوښــي کــو  چــې  دا  يېــيــوه نړيوال

رو نېم روغتيا او د تمـدن د ټولـو نښـو نښـانوم لکـه: ښـارم رـړکم پـلم         
  .شن او نورو څسه بې برخې کړ کېروغتونم کموني

 :لرې پرتـو رـيموته دې دولتونـه ځـانګړې      د هوار  الرې

پانګــه بېلــه کــړ . د دررــي مــوادو او ترليمــي مــوادو پــه ودــد کــې دې د  
مساوات په څنګ کې د عدالت اصل ته په جد  توده پام وشـي. ولسـونه   

د اوالد  یلـيم چـې د دو  وله مرقولـو الرو فشـارونه را   دې دولتونو باندې
په ترليمي او تربيتي حقونو مراملې ونه کړ . په لرې پرتو ريمو کې دې 

تـه اوـافي امتيـا ات ورکـړل شـي. د خلکـو او ټولنـو د ژونـد د          وکېښوون
شرايالو د عمومي لوړوالي پرودرامونه دې جوړ او پلي شي. د ښوونځيو 
د روځولو پرخالف دې د دولتونـوم ولسـونو او نـا دولتـي ټولنـو لـه خـوا        

  ټـولنې لـه خـوا د    کولتـور پراخ پرودرامونه جوړ او پلي شي. )د هنـدارې  
وې رـيمينار رپارښـتنوته دې پـام وشـي.( د نجونـو او      کال جوړ شـ  ۱۳۸۶
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هلکانو جال ښوونځي او پوهنځي دې جوړ شـي.دغه را م هغـو نجونـو او    
هلکانو ته چې تر لومړنيو او منځنيـو  ده کـړو ورورـته د ليسـې  ده کـړو      

م د لـرې  ده کـړو يـا لـه فاصـلې څسـه د  ده کـړو         لرلـ  نـه شـي    ته الرررـ 
نتوني  ده کړوم د انټرنـا پـر بنسـا د  ده کـړو      مينه برابرولم د لرې پوه

رواجولم د پرانيستو پوهنتونـو د ريسـټم جـوړولم د دولتونـو لـه خـوا د       
و د امنيـت  کو او ښـوون کـ ښوونځيو او پوهنځيو او دغـه را م د  ده کوون 

تأمينولم د ولسونو لـه خـوا د مررـتې کـولم د نـا امنـه رـيمو پـه واليتـي          
ونځي جوړولم د پراخې رياري توطئې پر مرکزونو او کابل کې ليليه ښو

 .کچه د هڅو منسجمول ود په ملي او نړيواله

 قيت رتونزېيکد پوهنې د  (2

 ::ترليمـي ندـابونه منتـذل او د  مـانې لـه شـرايالو        تشري

و د رو نـې پرودرامونـه نيمګـړ  او نـاق      کېرره رم نه د . د ښوون
د . دررــي  د . پــه مــورنۍ ژبــه د  ده کــړو  مينــې کمــې او نــابرابرې 

ورايل او د عملي کارونو امکانات کم او ورورته پاتې د . د ترليم 
 .په څنګ کې تربيې ته کم پام شو  د 

 :د جګړې له امله د تېرو ريسټمونو ورانېـدل او د   رننونه

و مړينـه او  کنويو هغو نـه جوړدـدلم د کـارپوهو او متسددـو ښـوون     
فرارم د بېالبېلو ندابونو ا مايل او په رياري اجنـېاوو يـې ډکـولم    
د نورو هېوادونو د ښوونيزو او رو نيزو ريسـټمونو کـاپي کـول امـا     
له خپلو شرايالو رره يـې نـه برابـرول او خپـل ورـايل او امکانـات پـه        
پام کې نه نيولم د څارنې او ار ونې د يوه کار  او اغېـزمن پرودـرام   

تواليم د آ اد رقابت او مکافات او مجا ات د ريسټم نشتواليم نش
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و د مراشونو کمي او د دلچسپۍ ورايل ورتـه نـه برابـرولم    کد ښوون
او حرفو   ده کـړو کمـزور م پـه مـورنۍ ژبـې لـه  ده کـړو         کېد مسل

 يــېو بــې مينېتــوب او بــې پروا کوم کورنيــو او چــارواکرــره د ښــوون
بــه  ده کــړې نــه و  کــړ  او د    )ځکــه چــې دو  پسپلــه پــه مــورنۍ ژ    

 .(ال تر تاثير الندې راغلي و يرېچاپ

 :د نويو ښوونيزو ريسټمونو پـه   د هوار  الرې چارې

جوړولو کې د ټولنې عيني اړتياوې په پام کې نيولم د نداب اصال  
کولم له ځانګړيو رياري اغېزو يې خونـد  کـول او هغـه بـېايولم د     
ــه ريســټم       ــوه عادالن ــات او مجــا ات د ي ــې او مکاف ــارنې او ار ون څ

يتــه قيکو د رو نــې د پرودرامونــو پراخــول او بــا  کرواجــولم د ښــوون
ــو  ده      ــرولم اليقـ ــرايالو برابـ ــت د شـ ــد او مريشـ ــه د ژونـ ــول او ورتـ کـ

و تــه جــايزې ورکــولم د تــدريس نــو  ميتودونــه رواجــول او   کېــکوون
 شادردان په عملي کارونو بوختولم په ترليمي ندابونو کې د تربيې

ي او عملـ  کېاراري مساالو ته پوره پام کـول. پـه  ده کـړو کـې مسـل     
کــې يــې فارغــان د مثمــر ژونــد   یپــه پــا برخــو تــه ډدــر پــام کــولم چــې  

د ملــيم ارــالمي او  لپــارهخاونــدان شــي. پــه مــورنۍ ژبــه د  ده کــړو   
بشر  حقونو د ارنادو په رڼا کې له وړکتونه تر پوهنتونه پـورې کـار   

ورکــول. )د  و يــو بشــر  حــا دهــل او هغــو تــه لومړيتــوبکــد  ده کوون
 (.ارنادو ته دې پام وشي   ټولنو جردېکولتورافغان 

 له پوهنې رره د بې مينېتوب رتونزې (3

  ::د ځينـــو رـــيمو خلـــک پوهنــه دومـــره وـــرور نـــه   تشــري

دهي.ځينو ته ال هم پوهنه د دين خـالف ښـکار . د نجونـو  ده کـړې د     
غيرت خالف دهي. نجونې تر هلکانو کمې مسـتحقې دهـي. ځينـې پـه     
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د  ده کــړې  یوالدونــو تــه ودونــه کــو  او بيــا هغــو کوچنيــوالې کــې ا
 .وخت او امکانات نه پيدا کو 

 :د خلکو ناخنر م د ارالم له نسره د عالم او علم د  رننونه

قدر په بـاره کـې کـم مرلومـاتم پـه دينـي او دنيـو  نومونـو د پـوهې          
ــاتو او       ــې د تنليغـ ــه کـ ــه برخـ ــې پـ ــيم او تربيـ ــو د ترلـ ــلم د نجونـ ودشـ

مـي مؤرسـو   پرودرامونو کميم د نجونـو او هلکـانو د جـال جـال ترلي    
 .. د  ده کړې له مرنو  او ماد  دټو ناخنر  نشتوال

 :ــه   د هــوار  الرې چــارې د پــوهې او علــم د ار ښــت پ

باره کـې دې د دينـي عالمـانو او ټولنـوم دولتـي او نـادولتي ادارو او       
ررنيو له خـوا ډدـر پـراخ )مثنـت( تنليغـاتي کـار وشـي. پـوهنې دې نـه          

ږ  او له متنحرو علماوو څسه دې فتوا واخيستل شـي چـې   کېويشل 
کومــه پوهــه د انســان پــه خيــر و م د وــرورت پــه انــدا ه فــرض ده . د  
نجونو د پوهنې پـه بـدل کـې دې والـدينواو پسپلـه نجونـو تـه جـايزې         
ورکــړل شـــي او د دينـــې علمــاوو مررـــته دې جلـــب شــي چـــې خلـــک    

باندې فـرض د  او  وپوهو  چې پوهه ترالره کول نر او ښځې دواړو 
رتــه چــې يــې پيــدا کــړ  د همــده ده.  چېپوهــه د مــؤمن ورکــه ده او هــر  

ددينې مدررو او ښوونځيو د فارغانو د متنارنو او مساو  حقوقـو  
د تأمين له الرې دې د ديني او عدـر  پـه نـوم د پـوهې او پوهـانو تـر       

و کلونــو کـې د لېسـو د فارغــانو   کېـ مـنځ فاصـلې لـرې شــي. پـه راتلون    
ا او پــه پوهنتونــو کــې د هغـو  د جذبېــدا او بيــا د فراغــت پــه   ياتېـد 

د کارمونـدنې پالنونـه بايـد لـه همـدا اورـه        لپـاره وخت کـې د هغـو    
 .دل يې دې پيل شيکېجوړ او پلي 

 دودونه دوه يم: په پښتنو کې منقي
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د فرهنګ يوه برخه و م او فرهنګ د ولسـونو   ید ولسونو رواجونه د هغو
د دېو ار ښتونو ټولګه دهم چې په خاصو ټولنيزو او اقتدـاد  حـالتونو کـې    
را منځ ته کېږ . هر يو رواج د يوه خاص ټولنيز ورورت لـه مسـې پيـدا کېـږ      
او په هغو خاصو حالتونو کې د ار ښت په توده منل کېږ .او تر څو چې ورتـه  

ريسټم کې اړتيا و م هغه رواج نه بدلېږ . رواجونه کلـه کلـه   په همغه ټولنيز 
مهم شي. د تقدس کچې تـه وررـيږ . د ټولنـو د تکامـل پـه مسـه کـې ودردـږ          

    .اوپه همدغه وخت کې بيا منقي شي

له دې رره رره چې پښتانه ډدر مثنت رواجونه لر  او پښتونولي د پښتنو 
م خو بيا هم په کې یډرپلين دشو  کوډ او کلک اخالقي  نه ليکليو مستقال

رواجونه شتهم چې د کره شـننې او ار ونـې پـه مـا  ورتـه د       کېډدرخواشينوون
 .شي یهوار  علمي او عملي الرې چارې پيدا کېدال

 له ارالمي اصولو څسه د ناخنرۍ له امله را دږددلي منقي رواجونه .1

 ::په ځينو حاالتو کې ديني علمـا د رـتونزو پـه حـل      تشري

پوښتل کېږ )خدوصا پـه ښـارونو کـې(. بـرعکسم پښـتانه د کلـي        کې نه
ټــول دينــي او دنيــو  مســاال پــه ماليــانو حلــو .  يــاتره خلــک د حــا او     

کله  انداف په مقابل کې د خپلې کورنۍم خېل ټنر او قام دټې غوره دهي
کله د دين د نارم ترنير له امله لويې لويې رـتونزې راوالړدـږ . پـه ځينـو     

رواجونو ته د ديني ار ښتونو پـه تودـه کتـل کېـږ م چـې       ريمو کې منقي
نــه لــر . پښــتانه د کلکــې  کــېهغــه پــه حقيقــت کــې لــه ديــن رــره هــېڅ اړي 

مسلمانۍ له دعوې رره ررهم لوڼو ته د ميراثم په خپله خوښـه د واده او  
تحديل حا کم ورکو . کونېو او ماشومانو ته پوره حا نه ورکو  او پـر  

   .ويت نه عملي کو ښځه او نر د ترليم فر
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 :کېله دين څسه د خلکو پـوره نـه خنريـدام د مسـل     رننونه 

م د ديني او عدر  علومـو تـر مـنځ فاصـلهم د پښـتنو       ديني عالمانو کم
دين څسه مهم دهـلم د دينـي    ترتردب ځينې وخت   وب او کورنقنيلويت

عالمـــانو اقتدـــاد  رـــتونزېم د دولتونـــو د ريســـټم کمـــزور م ديـــن د  
کلـه کلـه پـه نارـمه تودـه کـارولم لـه نويـو علومـو او عـرف            لپارهريارت 

ــور     څســه د ځينــې عالمــانو نــاخنر م د پــوهنې د ندــاب نقــ  او ځينــې ن
  .مساال

 :ــه ديــن څســه د خلکــو رــم او    د هــوار  الرې چــارې ل

ديني عالمانو رو لم د ديني او عدر  علومو تر  کېپوره خنرولم د مسل
د  لپارهمانو د اقتداد  رتونزو د هوار  منځ فاصله له منځه وړلم د عال

دولتونو له لورې پرودرامونه جوړولم د پـوهې خپـرولم عالمـان لـه عـرف      
او نويو علوموڅسه د اړتيا په اندا ه خنرولمد ترليمـي ندـابونو رـمولم    
مال د ټولنې په يوه فرال غړ  بدلولم د ښه ژوند او مريشـت  مينـه ورتـه    

 .منارب دريځ ورکول برابرول او په ټولنه کې ورته

 منقي رواجونه اړوندپه اقتداد  مساالو پورې  .2

 ::رودم درو م له رودادرۍم کسبم مهـارتونو او   تشري

کار رره بې عالقه ديم پانګه په کار نـه اچـولم ړونـد تقليـد او د فيشـني      
فرهنګ رواج پالل )د ودونوم وفيـاتوم تـر حـر ورورـتهم مرارـمو کـې لـه        

عدر   راعتي ريسټمونو نـه عملـي کـول او نـور      حده ډير لګښتونه(م د
  .په اقتداد  مساالو پورې مربوط منقي رواجونه د 

  :د فقــرد لــه منځـه وړلــو د پرودرامونــو نشــتواليم   رـننونه

دارــالم او نـــو  پېرلــه اقتدـــاد  ښــوونو رو نـــو څســه د  يـــاتره ودـــړو     
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ــه رــي   ــاخنر م د پښــتنو پ ــابرو کمــ  ن ــه  مو کــې د مــالي او مراشــي من م پ
خلکوم خدوصـا ځوانـانو کـې د کسـنونو او مهـارتونو کمـيم د دولتونـو        
ــودو       ــه د موجـ ــه املـ ــو لـ ــي آفتونـ ــړو او طنيرـ ــتم د جګـ ــزور  او غقلـ کمـ
ريسټمونو ژرمژر نړددلم د مالدارۍ او کرنـې د ريسـټمونو کمـزور  او    

 نورم

  :دځمکــو اصــالحاتم دکرنــې او  دهـوار  الرې چــارې

مياو  ررې يکتسمونه برابرولم د اوبه خور نسام جوړول او اصال  شو  
برابرولم د کرنې ميکانيزه کولم د څارويو د نسل اصال  کولم د باغونو 
اصال  کول او د رنو د رـاتلو  الرې چـارې برابـرولم د مرـدنونوم اوبـوم      
انرژۍ او بندونو د لويو پروژو عملي کولم د ودونوم مړيوم حـر او نـورو   

و کمـولم د مـرګ ژوبلـېم او خيـرات     ټولنيزو مرارمو پر مهال د  لګښتون
رو نـېم پـه خاصـه تودـه د      کېمنارب موا ين او نورمونه جـوړو لم مسـل  

ــارهښــځو  ــرولم د ښــوونځيو او     کېد مســل لپ ــه براب ــې  مين ښــوونې رو ن
کوررونو له بشر  ځواک څسه دټه اخيستلم پښتنو ته په حکومت کې د 

کرانو او پوهـو  شمېر په تنارـب برخـه ورکـو لم د کليـو پـه کچـه د روشـنق       
ــوړولم د خلکــو راويښــولم لــه مشــرانوم و      النــو او کېکســانو د ټولنــو ج

و رره د رتونزو د هوار  عملـي الرې چـارې پيـدا کـولم د رـود      کېچاروا
تحريمـول او د  کـات اصـل عملــي کـولم لـه بهرنيــانو رـره د ملـي دټــو او        

ه پـام  برابرۍ پر بنسا تړونونه کول چې د کار دوامم دټه او اغېز په کـې پـ  
 . کې نيول شو  و 

 دښارونو اوکليو له فرهنګي توپير څسه را دږددلې رتونزې .3

 ::د ښارونو ځوانان هر څه د بدلون په نامه  ياتره په  تشري

قنلـو  او خپـل هويـتم ژبـهم      فرهنګ پټو رتردو مني.دو  له واره ښار 
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 لناسم د ژوند ژواک ډول او پېژندنه بدلو . يـا بـر عکـسم د کليـو ځينـې     
ودړ  د تمـدن لـه ار ښـتونو رـره حسارـيت غيـرت دنـي.د ژونـد عدـر           
ريسټمونو ته د شک په رترده دور .له بدلون او نوښت رره حسارـيت  

. د کليو د خلکو په نسر ښاريان دين تـه  يېر او بدلون ته بد واياو تغ يېښ
 .) اهرا( کمه توجه کو 

 :ښارونو ته د خلکوکم کم راتګ او په ډدـرو خلکـو   رننونه 

دلم د کليو د خلکو د ېکې د لږو ورکېدلم  ياتره پښتانه په کليو کې اور
لوړ کتـلم د ښـار    ژونداو مرلوماتو ټيته رالحه او رواج ته د دين په کچه

ــور        ــزې او ن ــر اغې ــو تقاوــو او شــرايالو د طنيرــي بهي ــو بېل ــي د بېل او کل
 دررت رره هغه رـننونه د  چـې د ښـارونو او کليـو پـه رواجونـو کـې يـې        

  .ید یوت او توپير پيدا کړتقا

 :و کد ښارونو او کليو اورـيدون  د هوار  الرې چارې

ته د يو شان رهولتونو برابرولم مثنتو فرهنګونو ته په درنه رـترده کتـل   
پيدا کـولم پـه پردکـړو کـې ټولـو پردنوتـه        یاو په دې باره کې عام پوهاو

او  يکـ فراله ونېه ورکـول او د ټولـو وړانديزونـه او رپارښـتنې منـلم اړي     
ــدې       ــر بان ــدلون طنيرــي بهي ــو د ب ــاتولم خلــک د فرهنګون راشــه درشــه  ي

د ښـو فرهنګـي    لپـاره پوهولم په ښارونو کـې د پرديـو د کلچـرد مسنيـو      
و په څېر ارـالمي شـرايرو تـه پـه     بديلونو پيدا کولم په ښارونو کې د کلي

ځـانګړ    لپـاره درنه رـترده کتـل او هغـه عملـي کـولم د کليـو د پراختيـا        
پرودرامونــه جــوړول. د ښــار  کېــدا د بهيــر لپــاره د دولتونــو او ټــولنيزو   

 .بنسټونو له خوا الرې چارې لټول

 تاو تريسواليم  ور  ياتي او جګړه مار  .4
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 ::دښــــمنۍم د  نــــهم شــــسړېم جګــــړېمکېکرکـــهم   تشــــري

م تربـوروليم وـدم ځېـلم ځانځـانيم اللـکم شـوکهم        کم پوهاو  او  غم
ر  تـه د  ېـ غالم د غيرت منقي ترنيرمپه تاريخ او نيکونو وياړم وژنـو او ت 

ې د  چې زغه رتونغيرت نوم ورکولم  او د راتلونکې لپاره پالن نه لرل ه
 .پښتانه وررره تر ډدره الس و دردوان د 

 :د پښتنوخالرناکه طنيري او رياري جغرافيهم په  رننونه

ورلې تـه   لپارهغرنيو ريموم دښتو او درځند ژوند کې د شسدي امنيت 
کمـزور م فقـرم    اړتيام د دولتونو له خوا د خلکو د امنيـت پـه تـأمين کـې    

نيسـتي او د اقتدــاد  منــابرو کمــيم د دولتونـو ژر ژر لــه منځــه تــګم د   
پــه ورــله کــې مشــر  او عــزت     ېدلواک خــالم ورــله وال مشــرۍ تــه ررــ  
ه ارـالم رـم نـه    عوامـلم پـ   يـې اروا ميندلمله فقر او غمونو څسه  دږددلې

پوهنې کميم رياري اختالفاتمبېکـار م کلـه کلـه     پوهېدلم د  ده کړې
د ليکوالو او ررنيو له خوا د تشدد تلقينم د نورو هېوادونـو الرـوهنېم   

 .د ناقانونه ورلو رواج

 :په امن راورتلو او راتلو کې د  د هوار  الرې چارې

دولتونو له خوا د خپلو مسؤوليتونو ادا کولم د قانون حاکميت او تنقيذ 
عدالت تالنيقولمد خلکو د ژوند او مريشت د کچـې لـوړولم د    يېاو جنا

ترليم عامول او عدر  کولم د عدر  او دينـي ترليمـاتو تـرمنځ فاصـله     
  د خپرولـو پرودرامونـو تـه    له منځه وړلم د شرورد راويښولو او پوهـاو 

وده ورکولم د ررنيو او مالنوعاتو عامول او کورونو ته ررـولم د تـورې   
قلم چلولو ته تنليغ کولم د رو نې ترميم او خپرولو ته پام کولم د  یپر ځا

تشددپه کمولو کې د ولسي او ديني مشرانو مررته جلنولم پـه بېالبېلـو   
راجرو او عالمانو مررته ترالره الرو د خلکو ذهنونه روښانولم د ديني م
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کولم فالرتي حقونو او د انساني ژوند ار ښـتونه پـه ترليمـي ندـاب کـې      
 .کول یځا رپ یځا

 رلوکي رتونزې .5

 ::پـه  يـاترو رـيمو کـې نسافـت او پـاکۍ تـه پـام نـه           تشري

و کارولو تـه مسـه ډدردـږ . منقـي انګېرنـوم      کېږ . نشو او د مسدرو توکې
بـاور لـرلم هنـر او هنرمنـد تـه پـه کـم نسـر کتـلم           باندېلکه جادو او کوډو 

خپلې دټې تر هر څه لوړې دهل او منقي رقابتونه پالل په  ياترو ريمو او 
 .خلکو کې شته د 

 :له ارالمي او نورو اړوندو پوهنو څسـه نـاخنر م    رننونه

و د کرنــې او رــودادرۍ شــتواليم د ترليمــي    کېــنــاپوهيم د مســدرو تو 
په کې دپوهېم مهارت او رلوک د برخو ناانېوليم د نداب نيمګړتيا او 

جګړو اثراتم اقتداد  رتونزېم په ررنيو کـې د ترليمـي پرودرامونـو    
 .ټيټه کچه م دولس د رواد کم

  :ــد مســدرو تو د هــوار  الرې چــارې ــو  کې و د مسني

د رــستو قوانينــو عملــي کــولم د دينــي او عدــر  ترلــيم او تربيــې   لپــاره
لــه الرې تنليغــات کــولم مــدني حقونــو بانــدې د   پيــاوړ  کــولم د ررــنيو  

ټولنې پوهولم په نسافتم ښـو دودونـو اوغـوره رواجونـو بانـدې د خلکـو       
پوهــولم پــه کليــو او ولســونو کــې د متنــادل کــار پيــدا کولمپــه مستلقــو    
 یبرخوم لکه  راعتم صنرت او نورو کې د عام ولس د پوهولو او د هغـو 

ــه  کــــېد رــــتونزو د حلولــــو لپــــاره علمــــيم تسني  او ررــــنيز پرودرامونــ
جوړولمپه ټول هېواد او په خاصه توده په کليوالي ريمو کې د مـدني او  

 .فرهنګي بنسټونو جوړول او پياوړ  کول
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 ښوونې او رو نې پورې اړوند رواجي رتونزې .6

 ::ترليم  په خاص ډول د نجونو ترليم ته کم ار ښـت   تشري

رو نــهم د خنــرو او نســر  ورکــولم د رــواد ټيټــه کچــهم د ماشــومانو نارــمه
څردندولو موقع نه ورکولم رټلم کم دهلم يتيمـانو تـه پـام نـه کـول او کـم       

 .يې دهلم صالحيت نه ورکولم مشرۍ ته يې نه پردښودل

 :د ښځو د ترليم په اهميت نـه پوهېـدلم د هلکـانو     رننونه

او نجونـــو د جـــال ترليمـــي مؤرســـو نشـــتواليم د ښـــه ترليمـــي ريســـټم  
نــاکره والـيم د خپلــې خوښــې څـانګو کــې د ترليمــي    نشـتواليم د ندــاب 

م  د ارـالمي او عدـر  پوهنـو تـر مـنځ فاصـلهم  پـه ځـانګړې           مينو کمـ 
 کېم د مسـل  توده په لرې پرتو ريمو کې د مدررو او درري مـوادو کمـ  
م د يونيقـــورم  او حرفـــو   ده کـــړو کمـــيم د ترليمـــي مرکزونـــو لردـــوال 

ماشـــومانو نارـــالمه رو نـــهم   قيـــت خرابـــيم د  يکرـــتونزېم د ترلـــيم د  
 .ريال نه برابرولېماشومانو ته د رو نې منارب چاپ

 :ټولــو رــيمو او ولســونو تــه پــه  د هــوار  الرې چــارې

ــوهنې      ــو د پ ــداره دښــوونيزو ادارو جــوړولم د نجون ــافي ان ــارهک فــو   لپ
الراده بودجه ځانګړې کولم د ترليميافته ښځو د کار اجـوره اوچتـولم د   

ندــاب کــې د  يــېنجونــو او هلکــانو جــال جــال پــوهنځي جــوړولم پــه ترلم
ديني او عدر  علومـو انـېول تـه پـام کـولم د لـرې پرتـو رـيمو د نجونـو          

 کېسې د دورې( پرودرامونه جوړولم د مسـل ېد آنالين  ده کړو )د ل لپاره
ــه دينــي     او  ــيم لپــاره ل ــو د ترل ــه جــوړولم د نجون حرفــو   ده کــړو مرکزون

عالمــانو څســه مررــته او فتــوا اخيســتلم د پــوهنې او پــه ځــانګړ  ډول د 
ــو د پــوهنې لپــاره د ررــنيو يــو پــراخ کمپــاين کــولم د ښــوونځيو د      نجون
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روځولو د مسنيو  لپاره يو پـراخ پرودـرام جـوړولم د هغـو رـيمو لپـاره       
 .ليليه ښوونځي جوړول مینه د چې امنيت يې ښه

 د ښځو او نجونو د ټولنيز حالت په اړه منقي رواجونه .7

 ::پـــه  يـــاترو رـــيمو کـــې نجـــونې لـــه  ده کـــړې        تشـــري

ــه     ــم پ ــو رــيمو کــې اوس ه ــه ځين ــږ . پ ــږ .    محرومي ــدو کــې ورکــول کې ب
بوډادانو ته وددږ .په کوچنيوالي کې واده ته مجنوردږ . په  ور وددږ . 

 کې.درانــه او مالمــاتوونیمــنځ د ودونــو دود ډدــر  يــات د د خپلوانــو تــر 
ږ م پــه ځينــو رــيمو کــې پــه کېــولورونــه اخيســتل کېــږ . نجــونې پلــورل 

غـه کېـږ . پـه ماشـومتوب کـې هلکـانو تـه پـه نامـه          چېنجونوباندې غږ يا 
روـا نـه پوښـتل کېـږ .د ميـراث لـه        کېږ .په نکا  کې د هلـک او نجلـۍ  

اب خـواړه ورکـول کېـږ . نارينـه اوالد     محرومېږ . کم او خر شرعي حا نه
ته د نجونو پـه نسـنت تـرجي: ورکـول کېـږ . پـه کـور کـې د ښـځو کـار کـم            
شمېرل کېږ  او په بهر کې هم کمه اجوره ورکول کېږ . د ښځو عين دنـاه  
تـر نارينــه وو ډدــره او رـسته دهــل کېــږ . کونــېو بانـدې  لــم کېــږ  او پــه    

اوالد  دږولو په برخه کې د ښـځو  ږ .د کېخپله خوښه دواده حا نه ورکول 
حتي ژوند يې په خالر کې لودږ . د ښځو مشوره  -روغتيا ته پام نه کېږ 

  . ياتره نه منل کېږ  او په پردکړو کې د دېون حا نه ورکول کېږ 

 :م د ټـولني   د ښځو د عدـر  او دينـي ترلـيم کمـ     رننونه

م لــه ارــالم او بشــر   عمــومي فقــر او بېــو ليم د ښــځو د عايــد نشــتوال 
هلکـانو تـه وـرورتم د     لپـاره حقونو څسه ناخنر م د دښمنۍ او تربګنۍ 

هلکانو ته ورورتم  په کليو کـې د ښـځو د ژونـد     لپارهعايد او مزدورۍ 
م د نارينـه وو   يـا کمـ    او پوهې د کچې د لوړولو د پرودرامونو نشـتوال 

ه کلـه د ديـن   بېسواد م کله کله د ښځو خپـل احسارـاتيتوب او ترددمکلـ   
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او پښتونولۍنارــم ترنيــرم د نجونــو بهــر تــه نــه پردښــودلم د نارينــه ځــان  
په افراطي تودـه منلـوکې    غوښتنهم د ررنيو منقي نقدم د پرد  فرهنګ

 .د ځينو ښځوغلط مثال کېدل

 :ښــځو تــه دې دارــې ترلــيم او   د هــوار  الرې چــارې

رـيموکې دې  مهارتونه ور  ده شي چۍ عايد پيدا کړ  شي. د پښتنو پـه  
د ځوانـانو اړتيـا لـه منځـه والړه      لپـاره شي چې د جګړې  ایقانون حاکم کړ

شي. ښځو ته دې په ميراث کې برخه ورکړل شي. په قوانينو کې دې د بـې  
ــو د       ــدو کــې د نجون ــه ب ــوم پ ــانو د ودون ــوم د کوچني ــاتو ودون وــرورته  ي
ه ورکولو او نورو مساالوپه په باره کې کلک اصـول ووـع شـي. دښـځو پـ     
باره کې دې د منقي کلچر او ادبياتو په وړاندې منار ه وشي. په ټولنيزوم 
اقتداد م ترليمي او نورو برخو کـې دې ښـځو تـه د دـېون  مينـه برابـره       

تشـدد   يې بنسټونه جوړ او فرـال کـړ . کـورن   شي. ښځې دې د مدني ټولن
او خشونت ته دې په قانون کې د جد  رتونزې په توده وکتل شـي او پـه   

اندې يې دې منار ه وشي. خلک دې وپوهول شي چې نارينه او ښځينه وړ
کلينيکونـه دې   يېاوالد ته په يوه نالـر ودـور . د مـور او ماشـوم روغتيـا     

دې ځـــانګړې ترليمــي ادارې جـــوړې شــي. پـــه    لپــاره جــوړ شــي. د ښـــځو   
وشي. ښځو تـه دې د   ترليمي نداب کې دې د ښځو مسألو ته  ياته توجه

ساالوکې شـرعي مرلومـات ورکـړل شـي. لـه ارـالم او       نکا  او طال  په م
 دې شـي. نـر او ښـځې    یو څسه دې نـر او ښـځې دواړه خنـر کـړ    بشر  حقون

 .وپوهول شي چې دينيم ملي او انساني ار ښتونو ته پام وکړ 

 د مثنتو رواجونو او مؤرساتو کمزور  کېدل .8

 ::د پښتنو ځينې مثنت رواجونه او مؤرسـات لکـه:    تشري

جردهم ددرهم حجـرهم چغـهم ننـواتېم ناغـهم بسـپنهم اشـرم مېلمـه پالنـه او         
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ــور چــې د رــتونزو د هــوار  پســواني ريســټمونه د م پــه ځينــو      ځينــې ن
 .دو په حال کې د کېريمو کې د کمزور  

 :له مثنتو رواجونو نه د رياري او اقتداد  دټـو   رننونه

ناوړه ارتقادهم په ځينو ريمو کې پسوانيو رواجونو تـه د وـرورت    لپاره
م د بېالبېلو فرهنګونوهجومم د  مانې تقاوـې او د حاالتوبدلېـدلم    کم

د انســـانانو د ار ښـــتونو او د جـــامرې لـــه عينـــي واقريتونـــو رـــره رـــم د 
 .رواجونو د بدلېدا طنيري بهير

 :پــه هغــو رــيمو کــې چــې ال هــم   د هــوار  الرې چــارې

رنو  ريسټمونو تـه اړتيـا دهم نـو د هغـو د ژونـد  رـاتلو او فرـالولو        عن
دې کار وشي. دادې طنيري ودهل شي چې کوم رواجونو ته ورورت  لپاره

پاتې نه شيم هغه نور له منځه ځي.کومو رواجونو تـه چـې ال هـم وـرورت     
شتهم هغه دې عدر  شي او يا دې ورته متنادل ريسټمونه فرـال شـي. د   

دې دارې هڅـې وشـي چـې د     لپارهرواياتو د خوند  راتلو مثنتو ولسي 
 .دې مؤرسو واک بېرته د قامي مشرانو الس ته ورشي

 م: د پښتو ژبې د ودې په مسه کې پرتې رتونزېيدرد

ژبه د انسان د هويت يوه نښه او د پوهاو  تر ټولـو مهمـه ورـيله ده. ټـولې     
د قدرت نښې د  اوهره يوه ژبه د بشريت د رـترې کورنۍيـو     ژبې د اهلل ترال

چې راتنهمپالنه او رو نه غـواړ . پـه مـورنۍ ژبـه  ده      یدې فرهنګي ميراث د
ږ ( کېـ )چې د ژبې په واراله تر الرـه    کړهم خنرتياوو او مرلوماتو ته الررر

او د هويت لرل او راتل پـه بشـر  حقونـو کـې راځـي او هـر بشـر  حـا پـه يـوه           
 .دا وړ د کېاو د عملي  کېدونېلېا ه عامم مهمم حياتيم يو له بله نه باند
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پښتوژبه د منځنۍ آريام جنوبي آريا او غربي آريا په مـنځ کـې د مېشـت    
يوه لو  قام ژبه ده.شا و خوا شپېته ميليونه ودړ  ورباندې خنرې کو .خـو د  

ور تـه  لـوړ ار ښـت رـره رـره      لـه د رـيمې   یدغومره لو  شـمېر نقـوس او د دو  
ال مـه وده نـه ده    ډدره کمه توجه شوې ده.همدغه وجه ده چې تر اوره پورې يـې 

کړې. پښتوژبه د پرمستګ ډدر لو  پوټنشيل لر  او په لږ وخت کې چټکه او 
 .شي. خو که له مسې يې پرتې رتونزې لرې شي  اراري وده کول

 :د پښتو ژبې په وړاندې پرتې غټې رتونزې دا د 

فتـر  او ررـمي چـارو کـې نـه کـارول کېـږ  او يـا ډدـره          پښتو ژبه په د .1
 .کمه کارول کېږ 

 ::پښـتانه پـه دفترونـو کـې پـه پښـتو بانـدې کـار نـه           تشري

کو .له دې رره رـره چـې د پښـتو ررـمي حيثيـت پـه ارارـي قـانون کـې          
م اما د افغانستان دولت خپل ماموران پـه پښـتو ليکلـو نـه     یتسجيل شو

نـه شـيم او پـه ځينـو برخـو کـې لـه          ليکلمکلقو . ځينې ماموران پښتو 
پښتو ليکنې او کارونې رره پا او څردنـد مسالقـت کېـږ . عـام پښـتانه      
الد هويــت پــه رــاتنهم ملــت جوړونــه اوښــوونه رو نــه کــې دخپلــې ژبــې لــه  

 .اهميت څسه ناخنره د 

 :پــه دولــت کــې د پښــتنو مــامورانو فيدــد  ډدــره  رــننونه

 مينـه برابرولـه چـې د ژبـې پـه برخـه       کمه ده.حکومتونو په پا ډول دې ته 
کې اراري قانون پلي نه شي. پښتانه ماموران د بې کورۍ او فقر دومـره  

. د پښـتو  ید ژبـې مسـألې تـه يـې اصـال پـام نـه د       ژورې رتونزې لر  چـې  
 ....موډلونه او الرښودونه نه د  جوړ شو  لپارهدفتر  ارنادو 
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 :خپـل  ټـول پښـتانه مـاموران دې     د هوار  الرې چارې

وکـړ . پښـتانه و يـران او نـور ادار  مشـران يـې        دفتر  کارونه په پښتو
دې له خپلـو دفترونـو پيـل کـړ .ادار  مشـران دې پـه لـومړۍ مرحلـه کـې          

رتونزه نهم خپلو پښتنو مامورانو ته ډاډ ورکړ  چې پښتو مکاتنه کومه 
. پـه ادارو کـې دې خلـک د آ اد رقابـت لـه الرې      یبلکې يو قانوني عمل د

  پر ځا  شي. د پښتو دفتر  ارنادو الرښودونه او موډلونه دې جوړ ځا
او مـــامورانو تـــه دې تـــدريس شـــي. ولسمشـــر او پارلمـــان دې د قـــانون د 
تالنيا د اصلي مسؤوالنو په توده خپله دنده تررره کړ . په دفترونو کـې  

شي. دپښتنو په  وريلې برابرې يکتسني لپارهدې د پښتو ژبې د کارونې 
ټولو مامورانو اقتداد  رتونزې دې حل شي.حکومت دې ټولو دېون د 

افغانانو بانـدې پـه پښـتو او در  دواړو ررـمي ژبـو پـه تـدريجي تودـه د         
افهام او تقهـيم شـرط کېـږد . د ورانکـارو مسـه دې د       شقاهي او تحرير 

قانون په وريله ونيول شي. پـه کـو ه پښـتونسوا کـې دې پـه قـانون کـې د        
زه او يـ يرـوله   لپارهکولو او د هغې د پلي کولو  یځاپر  یپښتو ژبې د ځا

ــز        ــاد مرک ــالتي او د ارــالم اب ــار ه وشــي او د پښــتونسوا اي مشــروع من
 .حکومتونه دې د پښتنو ددغه حا په ورکولوکې نور غقلت نه کو 

 

 یورکړل شو یپه مورنۍ ژبه د  ده کړې حا نه د پښتنو ته .2

 :په ښوونځيو او پوهنتونونـو کـې پـه مـورنۍ ژبـه       : تشري

او ارتادان  ياتره پـه مـورنۍ ژبـه      يک. ښوونیشتهم او يا کم ده تدريس ن
کـافي دررـي    لپـاره  ده کړې ته توجه نه کـو . پـه مـورنۍ ژبـه د  ده کـړې      
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مواد نه د  برابر شو . پښتنو ته په مورنۍ ژبـه د  ده کـړې حـا بشـپړ نـه      
 .د  ورکړل شو 

 :په افغانستان کـې د قـانون نـه تالنيـا او پـه کـو ه        رننونه

و غقلـــتم پـــه کېپښــتونسواکې د پښـــتنو محکوميـــتم د دولتـــي چـــاروا 
ښارونو کې د پښتنو کم او خور وور نقوس له خوا خپل دغه حا پـه کلکـه   

م دپښتو ژبې او پښتنوعمومي فقـر   نه غوښتلم د کادرونو او شرور کم
 . او ورورته پاتې وال

 پــه افغانســتان کــې دې قــانون   ر  الرې چــارې:د هــوا

پلي او په کو ه پښتونسوا کې دې د پښتنو دغه حا يقينـي شـي. پښـتانه    
دې ښار  شي او په مورنۍ ژبه د  ده کړې له اهميته دې خنر کړ  شـي. د  
دولتي او نادولتي ټولنو او ولسونو تـر مـنځ دې د همغـږۍ هڅـې او هلـې      

او ارـتادان دې ورو ل شـي    يکښوون  ياتې او منسمې شي. پښتانه ځلې
او ودې هڅول شي چې په مـورنۍ ژبـه  تـدريس وکـړ . پـه پښـتو ژبـه دې        

او نورو فرهنګي    ټولنو جردېکولتورتدريسي مواد برابر شي. د افغان 
ټولنــو لــه ارــنادو او تجربــو څســه دې دټــه واخيســتل شــي.. د ښــوونکو د  

ــو شــي چــې راتلــونک    رو نــې پــه مورســو کــې دې  ده    يکــړه پــه دواړو ژب
 .په دواړو ژبو د تدريس وړتيا ولر  يکښوون

ــا پــه        .3 ــې پښــتوژبه د اړتي ــر  فرــاليتونو ک ــه ررــنيو او هن پ
 اندا ه نه کارول کېږ 

 ::ــه     پښــتوپه تشــري ررــنيو او هنــر  چــارو کــې همــه ده.پ

ــه    ــر  فراليتون ــر کــم هن ــه ډد کېــږ . ژورنالســټان او د ابتکــار    پښــتو ژب
 .ررنيو پانګونه نه ده کړې رکم د . پښتنو پ يکپرودرامونو چلوون
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 :و په اقتداد  دټو نه پښتانه ال د ررنيو او هنرون رننونه

. دا چې د پښتنو د  ده کړې ژبه خپله نـه دهم نـو کلـه کلـه      د  روږد  شو
ورته تر خپلو ژبـو د نـورو  ررـنۍ او هنـر  چـارې  ډدـرې مهمـې ښـکار .         

. ید یاو پام کړدولتونو او حکومتونو پښتو ررنيو او هنرونو ته کم کار 
 .و منسمې ټولنې کمې د کد هنرمندانو او ررنيو د کارکوون

  :ــارې ــوار  الرې چـ ــه ا د هـ ــو د والړو  پـ ــاد  دټـ قتدـ

ررنيو او هنرونو رو نې ته دې مـنسم کـار وشـيم چـې د ولـس پـه ملـي او        
ټـــولنيزه رو نـــه کـــې مررـــته وکـــړ . ممـــثالنم ژورنالســـټان او د ررـــنيو 

دې ټولنې  لپارهد انسجام  یدې ورو ل شي او ددو يککارکوون يکتسني
جوړې شي. دولتونه دې له پښتو ررنيو رره مررته وکـړ . ولسـونو کـې    

ولـولي او تقويـه يـې    مودور متنليغات وشي چې خپلې ررنۍ واور  دې
ــړ  او        ــو ررــنيو رــره مررــته وک ــه خپل ــانګوال دې ل کــړ م رــودادر او پ

دې وررره وراتي. په ررنيو کې دې د پښتو ژبې اصلي او عـاد    يکاړي
ه جد  توده پام وشي او په دې برخه کې دې لـه تکلـا او تدـنع    بهير ته پ
او خاونــدان دې دارــې پرودرامونــه  يکوشــي. د ررــنيو چلــوون څســه ډډه

لـه نـورو    نړۍ په کچـه   جوړ او وړاندې کړ م چې د هېوادم ريمې او حت
شــي او د پښــتنو د اړتيــاوو اودينــي او ملــي    ایررــنيو رــره مقابلــه وکــړ 

 . ار ښتونو مالابا و 

 آثارو کې د پښتوژبې برخه کمه ده په ديني .4

 ::پښتو په پوره ډول د دين او مذهب ژبه نه ده. مهـم   تشري

آثــار ورتـه نــه پـه پــوره انــدا ه راژبـاړل شــو  او نـه پــه کـې پــه کــافي       دينـي 
 .اندا ه ليکل شو  د 
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 :ديني عالمانو دې لور  ته کمه توجـه کـړې ده. پـه     رننونه

. دارـې  ید  عالمانو او منسمو ديني مدررـوکم پښتنو کې د لويو ديني 
کـار وکـړ م    لپـاره بنسټونه چې د ديني آثارو د ليکنېم ژباړې او خپرولو 

 .کم د 

 :دين او ژبـه دې تړلـي ار ښـتونه     د هوار  الرې چارې

دې کولـو  ږاو عامې پښـتو د نـ   ييودهل شي. تقاريردې ترجمه شي. د مال
دې د  یټ ــي ترجمــې پــر ځــادې وشــي. د ټ ــي پــه  او يوځــاى هولــو هڅــې

عـاد  او مريـار  پښـتو کـارولو تــه کـار وشـي.اهم دينـي آثـاردې دررــت         
وژباړل شي او د دين د ټولو علومو او فنونو ډولونه دې پښتو ته راواړول 
شي.پښتانه ادينان او پوهان دې له ديني مدررو رره هم ار  وکړ  چې 

رگـانونو رـره دې   ديني علوم پـه عـاد  او مريـار  پښـتو وژبـاړ .ديني ا     
 .هم ار  وشي

 یچارو کې د پښتوژبې ارترمال کم د په عامو .5

 ::ــه      تشــري ــه عــامو او رــودادريزو چــارو کــې پښــتو کم پ

کــارول کېــږ .د ژبــې پــر بنســا هــورني نســام جوړولــو تــه پښــتانه هــم پــام   
کو .د روښانق رهم روحاني او اجتماعي بنسټونو ترمنځ همغږ  همه ده. 

 .ږد  او د نورو په ژبو افهام او تقهيم کو دژبه پر پښتانه ډدر ژر خپله

 :پښتو ژبـهم ادب او هنـر د اقتدـاد  دټـې وټـې د       رننونه

شـته. پـه   ه ترالره کولو وريله شوې نه ده. پښـتو پـه دربـار او دفتـر کـې نـ      
ږ .په ېپه نورو کې منحل یله امله دو ښارونو کې دپښتنو د خورور شمېر

ړه کې که يو هم پښتون نه و  نو راتلونکې کـورنۍ پښـتو ژبـه    ېښځه او م
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هېرو . رودادر او عام پښتانه په پښتو کارولو کـې کومـه دټـه او پـه نـه      
  .کارولو کې يې کومه رتونزه نه ويني

 :پښــتانه دې لــه خلکــو رــره پــه   د هــوار  الرې چــارې

دې  . دوه يمـه ژبـه  ييـ لومړ  ځل مسامخ کېدا کې له هر چا رره پښـتو ووا 
ــې مقابــل لــور  پــه پښــتو)بېسي( نــه           ــوا ې هغــه وخــت وويــل شــيم چ ي
ــد        ــږ م باي ــه د  او مــات دــوډ پښــتو غږد ــوهيږ . څــوک چــې پښــتانه ن پ

ماشومان وپوهو م چې پـه خپلـه ژبـه     وهڅول او ورتايل شي.کورنۍ دې
تونـو  کېخنرې وکړ .ښارم با ار کـې د دوکـانونوم شـرکتونوم او نـورو مل    

ليکونه دې په خپله ژبه وليکل شي. ررنيو ته لوحېم شسدي رندونه او 
 .اعالنونه دې په پښتو ورکړل شي

پښتو په علميم ادبي او ژبپـوهنيزه برخـه کـې رـتونزې      .6
 لر 

 ::د ررــمي او ولســي ژبــې او ادب تــرمنځ تــوپير يــا   تشــري

فاصله ډدره شوې ده. په پښتو هې ورور  او علمي آثار هـم د . د پښـتو   
شـته. د لهجـو د پيورـتون او    ه کوم نړيوال علمي مرهز نـ  لپارهد ان شاف 

پوره هڅې نه د  شو .د ژباړې د فرهنـګ محـدودوالي او د    لپارهڅېړنې 
عدـر  تسني ـي ورـيلو     ملـه  يوه علمي مرهز نشتواليم د ژبپوهانو هم

رره د پښتو ژبې واټنم د پښتنو لي والو د يوه ررارر  مرهز نشتوالىم 
م د پښـتو آثـارو د يـوه بشـپړ ډيټـابيس       مرهزونـو همـ  د چاپي او نشراتي 

او د رــاده او ارــانه کوچنيــو درامرونــو او د ژبــې د آرــانې  ده    نشــتوال
 .تر ټولو غټې رتونزې د   کړې د کتابونواو الرښودونو نشتوال
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 :په دولـت او حکومـت کـې د پښـتو دررـمي کېـدا        رننونه

سړو او جګـړو دغـه تجربـه    تجربه ډدره لنېه او نيمګړې ده. له بده مرغهم ش
ال پسې ټکنۍ کړې ده. دژبې د علمي او مريار  کولـو مـنسم ريسـټمونه    

شــته. متسدــ  او پــه لــوړه کچــه رو ل شــو  پوهــان کــم او دنشــت پــه ه نــ
 .حساب د . دولتونه او حکومتونه خپل مسؤوليتونه نه تر رره کو 

  :ولسـي ژبـې او ادب تـه دې پـام      د هوار  الرې چـارې

والي پرودرامونه جوړ شي. د پښتو ددږوشي. له علمي ژبې رره يې دې د ن
تـر   (.Ph.D) دې يو وجهي صـندو  جـوړ شـي.د ډاکټـرۍ     لپارهژبې د ودې 

هچې پورې دې د پښتو د  ده هـړو ام انـات برابـر شـي.په پښـتو ژبـه دې       
لـه الرې هـر څـه پښـتو     نه دا چې د ژباړې -لومړى الس هتابونه ولي ل شي

ته راواړول شي.د اقتدـادم ټ نـالوژۍم ريارـت او نـورو رـاحو هـې دې       
پښتو آثار ولي ل شي.د پسوانيو هلو ځلو پـه رڼـا هـې دې د پښـتو واحـد      

هــار تــه دوام ورهــړل شــي. د پښــتو ژبــې د مريــار  درامــر  لپــارهدود  ليــ 
کـار وشـي.   ليکلواو د پښتو ارانې  ده کړې الرښودونو ليکلـو لپـاره دې   

او علمي کتابونه دې وليکل شي او ويـب پـاڼې دې جـوړې شـي.      کېتسني
وغـواړ . لنـېۍ او نـور     ولسونه دې له حکومتونو نه په کلکه خپل حقونه

 ولسي ادبيات دې په بهرنيـو ژبـو وژبـاړل شي.هرښـه هتـاب دې پښـتو تـه       
تـر نــورو مسکــې   راوژبـاړل شــي او پـه دې برخــه کــې دې وـرور  هتابونــه   

شي.پښـتو آثـار دې پـه نـورو ژبـو وژبـاړل شـي. د افغانسـتان پـه هـر            ایکړ
د ريسـر  )څېړنـې( مرهزونـه     دې واليت او د پښـتونسوا پـه هـره وـلع هـې     

جوړ شي.کال په کال دې پښتو نړيوال کانقرانس ته ورته هنقرانسونه جوړ 
شــي چــې د کــارونو د پرمستــګ جريــان وڅــار  او تــر تحليــل او ار ونــې    

  .يو پرودرامونو رپارښتنې وکړ ورورته يې د نو
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 :د فرهنګيانو او روښانقکرانو رول او حالت
د دغــو پــاس رــتونزو د حــل د وړانــديزو د پلــي کولــو او ترقينولــو تمــه لــه  

 :پسپله يوه نړۍ رتونزې لر م لکه یږ م خو دوکېفرهنګي ملګرو 

 ياتره د شسدي فرصتونو په تمه د م دا د هر انسان پـه شـان    ید دو (1
ــه د دو یخـــو دو  رـــره د ملـــت يـــو امانـــت د  یمد هـــم حـــا ید دو  یچـــې هغـ

. بايــد منسمــو ټــولنيزو هڅــو تــه هــم وخــت ورکــړ م ځکــه ټــولنيز یارــترداد د
 .بدلون په فرد منځ ته نه راځي

مالالرــه نــه  مــوږ ځــوان فرهنګيــان د خپلــې رــويې لوړولولپــاره ژوره  (2
م يـوا ې   کو م ورځپاڼهم د شرر او دارتان کوچنۍ ررالې فکر نه شي رو ل

شـي. د ژور او ررـا فکـر رو لـو لپـاره د ديـنم تـاريخم فلسـقېم           ذو  خړوبول
ژنـدنې ارواپـوهنې او نـورو برخـو ژوره     ېعالي ادبياتوم ټولنپيژندنېم انسان پ

 .مالالره پکار ده

ــه  د  يــاتره فرهنګــي ملګــرو مدــروف  (3 يتونه پــر دې منحدــر د  چــې پ
مشاعره کې شرر ولـوليم د کـره کتنـې غونـېو تـه ورشـيم پـه فـيس بـوک کـې           

 .ز کې مناحثه وکړ ېخپل شرر شريک کړ  او په درد  م

رې الرې شـتهم خـو د   دـ رره له دې چې د خدمت او شريک کار لپـاره ډ  (4
 (خپل خپل کار لره کنه یالرې د  او )دلته هر رړ  پيدا د هر چا جال ـ جال

ه ملګر  پر کوچنيو مسئلو مدروف د . که يو چا پـه شـپه کـې    ر يات (5
په کوم محقل کې کومه بې ادبه خنره کړې و م يـا يـې کومـه نامأنورـه کليمـه      

کـړ    به ورپسـې شـمرې ولګـو  او هغـه بـه دومـره مشـهور        یکارولې و م دو
 .هچې ده به يې تدور هم نه کاو
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ونه پيليږ  او بيرته رقوطيږ .  يـاتره دوه دوه نقـر    بې شميره حرکت (6
 یپيـدا کـړ   یر يوه ځانته يو يو ملګرحرکتونه و . دوه نقره يې رنا بيل و م ه

 .سه له رره پيل و کېو . بيا هغه دواړه رره بيل و  او 

پــه درمــو ورځــو کــې دــرم و : د ټــاکنو ورځــې د م دا ورځ ده او هغــه   (7
ږ م هغه دوامدار کېورځ دهم خو ژوند او د رمون لپاره منار ه يوه ورځ کې نه 

  .ترهد غواړ . د تداومم ثنات او تکليا کارونه موږ  ياتره رتړ  کو 

ن  ياتره ملګرو رره د رهنرۍ خيالونه شته خو پالن شوو کارونو ته تـ  (8
 نه ورکو 

a.     نه  د ورپنې څپلۍ په پښو کو م نه د ريالب په مقابـل کـې د المنـو
 چل  ده کو 

b.  دو لپاره ټولـه شـپه پـه لورـتلو او تقکـر پـه       کېنه شکسپير او خوشال
 ويښه رنا کو 

c.           نه د خيرم فال  او صـال  لپـاره هـر کـور تـه رـل ځلـې د دعـوت لپـاره
 ورځي

d. دو هڅه او عزم کو ېه د بيا جګدو ورورتېنه تر رل ځل غورځ 

ادـر ايـن    ی:نو دا کشتۍ به منزل ته ونـه شـو ررـوال    مکه همدغسې روان يو
 مرلم ارت و اين مالم کار طقالن را خراب ميننيم

ر کار دچې دا وطن تر هر بل يوه ډ یما فرهنګي ملګرو ته داد ما وړانديز  
انقـراد  هڅـې مـو     ه ده.سـ او خدمت تـه اړتيـا لـر  او دغـه تمـه لـه هـم تارـو څ        

منسـجمې او متمرکــزې کـړئ. مووــوعات او د کـار رــاحې رـره وټــاکئم ټــول     
شــيم لــه دارــې    يــې ښــه کــول  یملګــر  پــه هغــو کــارونو مدــروف کــړئ دو  

  .پرودرامونو مالتړ وکړئ چې هم لنېه دټه کو  او هم اوږود مهاله
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 فېرو  خان صاد 

 د پښتون مشرتابه خال
تـاريخ   يچـې پښـتانه  ردونـه کالـه لرغـون      یددا حقيقت لکه د لمر روښانه 

خپـــل ځـــانګړ  روايـــاتم اقـــدارم تهـــذيبم تمـــدنم دودم  یلـــر . دغســـې دو
او تـاريسي    درتور او عنرنات هم لـر  او دا هغـه بهـادرم جـرات منـدم مېړنـ      

او په نړۍ کـې   ید یم چې تل يې پسپل ننګم ناموسم وطن غېرت کړیقام د
. د پښـتون  یدی و جدا حقېقت قايم کـړ يې د خپل ځانګړ  فالرت او طنيرت ي

نـورو رـره د ښـېګړې     لهم همدرد او ه ړه رواند م خېرخوا يېقام ودړ  انتها
د م  کېاو د روغې جوړې منون بندپه صقاتو رينګار او رمنال د . د لوظ پا

ــولنيزه تودــه دو  ــه او     یپــه ټ ــور قومون ــامې تررــره کــړ  د  چــې ن دارــې کارن
ځـانګړې تودـه يـې هـم کـړ م دارـې د جـرات او         ولسونه ورته حېران د  او په

دې لـه  ځانګړ  شجاعت څردندونه کړې ده. چې يوه نـړۍ يـې متررفـه ده. رـره     
چې ددې قوم په اړه په عامـه تودـه دا ويـل کېـږ  چـې ترلـيم نـه لـر م بلکـې د          
ترليم مسالقت کو  خدوصا د پـه نجونـو خـو بيسـي د  ده کـړې دروا ې بنـدې       

ه او قدغنونه هم دارې د  چې د  ده کـړو پـه الره کـې    راتي بيا ځينې روايتون
خنېان دهل کېږ . خو ولې بيا هم پښنتانه ودړ  په مستلقو څانګو کې دارې 
کارنامې تررره کو  هم په تېرې  مانې کې او هم اوس مهال چې ټوله نړۍ يې 

چـې هـر کلـه د يـو قـوم کوچنيـانو او        ید یرت کـې اچـولې ده. د فکـر ځـا    يپه ح
ځـانګړو   لـه تـه خدوصـاد نجونـو تـه د ترلـيم الرې هـم تړلـې شـوې و .         ځوانانو 

بنددزونو او قدغنونو رره هم مخ و  ولـې بيـا هـم دومـره پرمستـګ وکـړ  نـو        
. خـو  یيقيناد چې دا ددې خنرې غما   کو  چې پښتانه ډدر باصالحيته قوم د

د رو نېم پالنېم  ده کړې او ښوونې بندوبسـت پـه رـمه تودـه      یرې دويکه چ
 یشي او په صحي: ارالمي او افغـاني طريقـې رـره ورتـه ترلـيم ورکـړ        وکړا
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شـي او ډدـر نـاممکن کارونـه       هر قوم  يـات پرمستـګ کـول    ترنو د نړۍ  مشي
. چـې پـه هـر    یشي. ځکه چې دا قوم ډدر  ړه ور او جراتمند قـوم د   ممکن کول
د خپـل محنـت او صـالحيت پـه برکـت الرې وبارـي لنـېه دا چـې          یدوحال کـې  

. چـې د نـړۍ پـه مستلقـو     یکمـال او هنـر نـه ډک قـوم د     لـه   پښتون ډدـر لرغـون  
او د پښــتنو بادشــاهۍ رلســله پــه ټــول    ید یهېوادونــو يــې حاکميــت هــم کــړ  
اوږدې مـودې پـورې يـې ډدـره پـه عادالنـه        تـر هندورتان کې مشـهوره ده. چـې   

تـاريخ   یي کړې دهم خو له بده مرغه چې پښتون قـوم د دومـره لـو   توده بادشاه
نـورو قومونـو څسـه ډدـر ورورـته       تـر درلودلو بـاوجود پـه بر ـې اړخونـو کـې      

ــه کــې د يــو     ید یپــاتې شــو م لکــه د مثــال پــه تودــه پښــتون قــوم پــه هــره  مان
چې دا خو اور  یپيدا شو  مسل م ذهين او ځيرک مشر د ريور  څوک نه د

يا اوس يې راغونې کړ . ځکه چې   و یې په يو ټغر راغونې کړتس نس قوم ي
د ځان نه بغير بل څوک مشر نه منـي هـر     د پښتنو دا لويه بدمرغي ده چې دو

بولي او نور ورته ديـدړان ښـکار . حـال دا چـې دا ممکنـه نـه ده         يو ځان  مر
 چې د ټول قوم مشر  يو یشي او د دنيا تاريخ شاهد د  چې هر څوک دې  مر

شـي چـې د     کس کو . هر څوک ددې جوده نه و  او هغه قوم پرمستګ کـول 
خپل مشرتابه پـه احکامـاتو او پريکـړو پـه خلـوص او اتقـا  رـره عمـل کـو .          

.  او د بې اتقـاقۍ ښـکار د   یولې د پښتون قوم بست په دې لړ کې بېدار نه د
شي چې د پښتون اتحاد د يوې تـوطيې لـه     دې رره يوه مهمه خنره هم کولله 

مســې تــار تــار کېــږ م خــو دا ال تــر اورــه پــورې چــا مرلومــه نــه کــړه چــې ددې    
توطيې تر شا څوک د  او ولې د پښتون قوم وحدت ته  يان ررـو  پـه دې لـړ    

پوهانو ته د خپلو صالحيتونوم تجربو او ادراک پر بنسـا کـار کـول     موږکې  
خالف را شي الرونه راڅردند کړ  او د هغو  پکار  د  چې د پښتون وحدت

مسونه بې نقابـه کـړ . کـوم چـې پـه دې رـا د کـې ککـړ د . لـه بـده مرغـه دا            
پـاره عملـي   لحقيقت هر څوک مني چې پښتون قـوم مشـرتابه نـه لـر  خـو ددې      
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د رهنـرۍ   یکار تر اوره پورې چا هم ونه کړو چې د پښـتون د يـووالي او د دو  
. ځکـه چـې نـن    يـي اره کړ . ټول  پيښتون په يو مز  وپپاره الره هولاو مشرۍ 

م کـوم جنګونـه چـې پـه     یکومو مشـکالتو او کشـالو رـره مـخ د     لهپښتون قوم 
شو  د . ددې ټولو بنسټيز علت د پښتون رهنر   پښتنه ريمه کې شروع کړا

د هــر دښــمن مــاتې دهم  ی. د پښــتون راغونېدــدلم يوکېــدل د دوید  نشــتوال
 .ييوالکه خوشال بابا چې 

 دا نــــــــه شــــــــهيــــــــاتقــــــــا  پــــــــه پښــــــــتانه کــــــــې پ 
 دنــــــــې مــــــــا بــــــــه د مغــــــــل دريــــــــوان پــــــــاره کــــــــا

 

 ید یالي الرښـوونه کـو  او دا د خوښـۍ ځـا    وهـم مـوږ تـه د يـو     دين ارالم
ارـالمي ترليمـاتو    رڅلي دين کلک مـين د  او پـ  ېرپ رچې پښتانه د ارالم پ

تـه  نو پـه تنيجـه کـې مـوږ ټـول پښـتون قـوم        وباندې عمل کو . هم ددې الرښـو 
پکار د  چې په يو مشرتابه راجمع شو او د يووالي څردندونه وکړو. بله  موږ 

م خـو ولـې بيـا هـم د     ید  د قوم دا هم بدمرغي ده چې اقتدار يې الس ته راغلـ 
او د خپل ملت لپاره يې کوم بنسـټيز دامونـه نـه د      ادبم کولتورخپلې ژبېم 

او   ډدـر ديلـه مـن د    پورته کړ م خدوصاد د ژبې په برخـه کـې خـو تـرې تـاريخ     
بار  ژبه پردۍ وه د ردولتي او د یپه خپلو بادشاهيو کې د دو  چې دو يېوا

ليک لورت ژبـه پـردۍ وهم ځکـه خـو پښـتو ژبـې هغـومره پرمستـګ ونـه کـړو           
. دارــې نــور هــم ډدــر  او اهميــت يـې مرلــوم د  یڅـومره چــې يــې تــاريخ اوږد د 

 ونـه پرمستـګ پـه الره کـې خنې   عوامل او علتونه د  چې هغه د پښتون قوم د 
چـې نـور  مـوږ د يوويشـتمې پيـړۍ       ید . اوس موږ ته ورورت ددې خنـرې د 

څلي ېپښتون ځان وپېژني او د پښتون مشرتابه دا خال پسپل روچه فکرم رپ
رو  او روښانه ذهن د يو دارې مشرتابه په صورت کې پوره کړ  چې څلورو 

ودـه و  او هـم دا هغـه فېدـله او     پاره د منلو وړ او د رهنـرۍ ج لکروړو پښتنو 
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او پښتون قوم د موجـوده    اور وژل يذريره ده چې په پښتنه ريمه کې لګېدل
شي. نن چـې پښـتانه د دنيـ       و بدمرغيو رره د مقابلې وړ درځولکېاو راتلون

پــه دــوټ دــوټ کــې د هجــرت او اذيــت کــوم رــتونزمن ژونــد تېــرو  د هغــه نــه 
م وطـن پررـت او د ملـت خېرخـوا پـه      شـي او د يـو امـن خوښـې      نجات مونـدل 
او د نـړۍ پـه قومونـو     یمو پوهم مهذب او مترقي قوم ترې جوړددوعدر  عل

 شي.  او راتل  کې د ريال قوم په توده خپله پېژنددلو  جوړول
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 ډاکتر غالم فارو  وردګ د پوهنې د و ير

 

 د جومات او ښوونځي تر منځ واټن او

 د افغان ماشوم غميزه 

 

 برد: و الذيندالقى عنادهالحمدهلل و هقى و الدالة و السالم على 

 قل هل يستو  الذين يرلمون و الذين ال يرلمون
 

م چې نن د يوې خورا مهمېم حياتيم ید ید ډدرې خوښۍ او خوشالۍ ځا
ــه الرې      دينــي او انکشــافي مووــوع د څېړلــو پــه موخــه ددې رــتر کنقــرانس ل

 يم او په دې اړه خپل نسر در رره شريکوم.رتارو درنو عزيزانو په خدمت کې 

د هريوه راتګ بستور غواړمم هر کله راشئ قدمونـه مـو    غونېې ته رتارو
 موږ په لېمو. په دې او دې ته ورته مرارف پاله غونېو کې رتارـو دـېون او   

انو ته د چېبرخه اخيستنهم د هېواد د ځوان نسل له رو لو او  موږ او رتارو ب
حـا )ترلـيم او تربيـې( لـه ورکـړې رـره رتارـو محترمينـو بـې           يېد خدا یهغو

 م چې  ه يې د  ړه له کومې رتايم او تقدير يې کوم. يېحده مينه ښ

ــه تنسيمــوون   ــرانس ل ــم د هيکددې ترڅنــګ د کنق ــي   ې ــه علمــي او ادب واد ل
شسديت پوهنوال محمد ارمريل يون څسه مننه کومم چې د لومړ  ځل لپاره 

ادنيو مشکالتو د څېړلو او هغو ته د حل الرې مونـدلو  يې په هيواد کې د هيو
دې ددې ښېګهې له مسې اجرونه  یه دارې رتر پرودرام جوړ کړم خداپه موخ
 ورکړ .



 

 

46 

عزيزانوم لکه څنګه چې دورتانو اشاره ورته وکړهم د دې کنقـرانس عمـده   
غميـزه او  موخه په افغانستان کې د تېرو اوږدو جګړو له امله رامنځتـه شـوې   

 . یافغان ولس يې اغېز دپر 

ماته بـه د مرـارف د و يـر او پـه دې برخـه کـې رتارـو د يـوه خـدمتګار پـه           
توده ډدره ښـه و م چـې ددې غميـزې او د پـوهنې برخـې تـه لـه هغـې د راپيـدا          

 شويو رتونزو په اړه خنرې وکړم.

او  یې د پوهنې په برخه کې ډدـر مالـر  د  يو مهم بحث چې په افغانستان ک
د کنقرانس غوښتنه هـم داوهم چـې مـوږ رڼـا پـرې واچـووم هغـه د ښـوونځي او         

م يا که په مشس  ډول ووايوم د مراصرو عدر  علومو او یررې بحث دمد
له ډدرې پسوا را روانو ديني علومـو بحـثم چـې متارـقانه تـر دې وړانـدې پـه        

 يوه رترده نه ورته کتل کېدل. 

ــه دارــې حــال کــېم چــې د ارــالم     ــو دينــي   مــوږ پ ــو ټول منــارک ديــن د خپل
مرتقداتو او کړنو منشـا بولـو او دا پـر ځـان فـرض دهـوم چـې هـر اقـدام او هـر           
عمــل مــو د ارــالم لــه منــارک ديــن رــره برابــر و م پــه ټــول افغانســتان کــې پــه  

 يکارالمي او افغاني اصولو د والړو مريار  او پرمستللو  ده کړو غوښتون
د رامنځتـه کېـدو هـوډ لـروم چـې ررـمي او       او د دارـې يـوه ترليمـي نسـام      يـو  

 متنادل ترليمات پکې يو د بل ممد او متمم و . 

ج په مررته او د ولس په بې شانه همکاريو تر  یخدا یپه دې ترڅ کې د لو
 توقع لوړو اهدافو ته ررېدلي يو او الهم پرمستګ کوو. 

مــوږ د پــورتني اصــل پــه پــام کــې نيولــو رــره پــه خپــل ترليمــي ندــاب کــې 
رــالمي او عدــر  دواړو  ده کــړو تــه د يــوې بــا ار ښــته فري ــې پــه رــترده   ا

دورو او دې اصل ته پوره ژمن يارتوم خو په څنګ کې يې دا هـم منـوم چـې د    
تېــرو اوږدو کلونــو جګــړوم نــاخوالوم بهرنيــو الرــوهنوم د ولــس پــر وړانــدې    
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ا پيـدا  راټوکېدلو بد بينيو او په ټوله کې د افغانستان د مرارف پر وړانـدې ر 
ــې او     ــړېم چـــې د مدررـ ــره کـ ــه برابـ ــه  مينـ ــمنيو دې تـ ــويو خنـــېونو او دښـ شـ

 ښوونځي ترمنځ واټن رامنځته شي. 

دغه رتونزه د افغانستان د آ ادۍ تر دټلو ورورته د غـا   امـان اهلل خـان    
له مهالهم له هغه وخته رامسې ته شوهم چې په هيواد کې د مرارف د تمـدن او  

کولو هڅې پيل شوې. متارقانه له همغه وخته  موږ   موږ د هيواد د بارواده
د ديني او عدر   ده کړو بهير مت ـاد مسـيرونه خپـل کـړل او يـو ډول منقـي       

 رقابت رامنځته شو.

د ښوونځي او مسجد دغې تپـل شـوېم نـاروام نـا ماللـوبېم م ـرېم تنـاه        
خـوا ددکتـه شـوې منقـي رـيالۍ نـه يـوا ې        ه کوونکې او په پايله کې د نورو ل

چې  موږ د مرارف ريستم په بنسټيز ډول اغېزمن کړم بلکې په هيواد کـې  دا
 يې د دهو تربګنيو بنسا کېښود او د  ردونو افغانانو ژوند يې واخيست. 

م چـې متارـقانه   هتـه وررـاو   یلم رقابت  موږ هيواد دارې يوه ځادې نا را
پـاتې   څو کاله وړاندې يې د نړۍ په کچه له ښـوونځي او ښـوونيز بهيـره د بهـر    

او پـه هـېڅ صـورت يـې د رـيمې او       هماشومانو شمېره تـر هـر چـا لـوړه و     شويو
. ددې ترڅنګ یشوا  کواله پوهنيز ډدر کې رقابت ن وادونو رره پهېنړۍ له ه

يې  موږ د ديني او عدر  منل شويو  ده کړو مسيرونه کاږه کړل او ولس يـې  
 د بې روادۍ او له ترليمه لرې والي کندې ته ټيل واهه.

ميليونــه هيــوادوال د بــې   (12) مــوږ  يــې ددې رــتر نــاورين پــه پايلــه کــې 
 کـې ميليونـه تن  (8)روادۍ کندې ته ټيل وهـل او د ښـوونځي د عمـر شـاوخوا     
 ماشومان او  لميان يې ښوونځيو ته له تلو بې برخې کړل.
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موږ په دارې حال کېم چې ياد منقـي بهيـر د افغانسـتان د تـاريخ تـر ټولـو       
کرغېړن او تور بهير بولوم د هغه د په ټپه درددو په اړه مـو اوږده او اغېزنـاک   

 دامونه پورته کړ . 

يـو   تـر دولس کاله وړاندې موږ ته د پوهنې يو دارې نسام را پـاتې وم چـې   
ترليمـي مورسـاتو    (400م3)نکـو پـه   ميليون څسه ټيا شمير نارينه  ده کوو

ښوونکو له خوا په غير مريار  ډول  ده کړې په کې کولېم  (000م20)کې د 
ــۍ      ــاترو ترليمــي مورســاتو ودان ــه و او د  ي واحــد ترليمــي ندــاب موجــود ن
تسريــب شــوې وېم داپــه دارــې حــال کــې دهم چــې اوس  مــوږ د  ده کوونکــو   

ښوونکو له خوا پـه   (211,000)چې د   ميليونه تنو ته رريدل (10.5)شمير 
ترليمي مورساتو کې د يوه مريار  نداب په موجوديت کـې پـه    (600م16)

  ده کړه بوخت د .

کلونــو پــه جريــان کــې   (12)پــوهنې و ارت پــه دې توانېــدليم چــې د تېــرو  
ميليونه جلده درري کتابونـه چـاپ کـړ م چـې لـه دې ډلـې تـر         (213)شاوخوا 

 ميليونو ډدر يوا ې رږ کال چاپېږ . (57)
څسه  ياتو ښوونځيوته يا خو له رره نوې ودانۍ جـوړې شـو     (8000) تر

 او يا ترميم شوې د .

پــه  کــېبل مچــې نــه يــوا ې پــه ملــي   دلېــهمدارنګــه د پــوهنې و ارت توان
 نړيواله رال: خپل بريالتيوب په اثنات و ررو  چې د: 

GPE 

UN Ed. Above All, 

UK GGECF, 

Qatar Educate a child, 
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UAE New Initiative, 

په پرودرامونو کې د افغانستان وياړمن غړيتـوب يـې نمـونې د  او د دې    
 برياليتوبونو لړۍ به د لو  خدا  )ج( په توکل نوره هم دوام پيدا کو .

همدارنګــه مــوږ پــه دې وتوانېــدلوم چــې د هيــواد لــه څلــورو ميليونــو ډدــر   
ه کوررونو کې د رو نې له مسې بارواده کړو. په دې ودړ  د رواد  ده کړې پ

ــو شــمېره چــې ليــک     (12)ترتيــب رــره اوس  مــوږ د   ــو هغــو هيوادوال ميليون
ميليونو ته راښکته شوې او په دې ترتيب رره مو پـه   (8) یلورت نه شي کوال

 ته لوړه شوې ده.  ٪34څسه  ٪20هيواد کې د رواد کچه له 

ډدر د رواد  ده  (000م30)پوهنې و ارت همدا اوس په ټول هيواد کې تر 
ـــ  (۳۰،۴۴۲)کـــړې کوررــــونه لـــر م چــــې د    خـــوا پــــه کــــې  ه تنــــو ارـــتادانو لـ

 تنه د ليک لورت په  ده کړو بوخت د . (000م770)

يادې الرـته راوړنـې يـوا ې پـه پورتـه برخـو کـې نـه خالصـه کېـږ . مـوږ د            
 ده کــړو برخــې تــه هــم  کېاو مســل کــېنيپــوهنې پــه اورــني ريســتم کــې د تس

جد  پاملرنـه کـړې ده. پـه دې برخـه کـې مـوږ د دوتـو پـه شـمار انسـتيتونو او           
پـه مررـته پـه ټـول      ی)ج(خـدا  یښوونځيو څسه پيل وکړ او اوس د لـو  کېمسل

ښوونځي او انستيتونه لروم  (249) ده کړو  کېاو تسني کېهيواد کې د مسل
يــې انســتيتونه د . پــه دې ډول  مــوږ د    (103)يــې ښــوونځي او   (146)چــې 

نجونې او هلکـان   (242م82)م چې  يکپوهنې د بهير د پام وړ برخه  ده کوون
  ده کړې په کې کو .

 ده کـړو پـه برخـه کـې د      کـې او تسني کېد روادم عمومي  ده کړو او مسل
 يېپورته الرته راوړنو ترڅنګم پوهنې و ارت د ارالمي ترليماتو هـم ابتـدا  

او هم عالي  ده کړو ته ډدـره پاملرنـه کـړې. مـوږ د ښـوونځي او مسـجد تـرمنځ        
بولو او په ډاډ رره ويال  شوم چې دغه واټـن اوس لـه منځـه      کواټن نه منون
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واد کــې د دواړه ډولــه  ده کــړو بهيــر خــوا پــه خــوا کــې د  ېــاو  مــوږ پــه ه  تللــ
 . ید يوې مهمې اړتيا په توده روان دافغاني ژوند 

ټولنې د پوهې هغه رـتره   ي ده کړې د افغان يېجد او د هغه ابتداموږ مس
ډدـر نـور ولسـونه     يې موږ پر ولس لورولې او ښـا  یخدا یپانګه بولوم چې لو

يې ونه لر .  موږ د جومات بغداد  قاعدهم القنا ريپارې او قرآني لورتونه 
 پېژنـدنې لــومړني اصــول ور  ده  ی مـوږ ماشــومانو تــه د ليـک لورــت او خــدا  

کو  او پردغو اصولو برابـر يـې ښـوونځيو تـه را ارـتو م چـې بـې لـه شـکه د          
ښوونځي او عدر  علومـو لپـاره تـر ټولـو ښـه ممـد او مررـتندو  ثـابتېږ م         
لوړو  ده کړو ته اراس رامنځته کو  او د علـم مرـراج تـه تـر ررـېدو پـورې د       
ې  ده کوونکــو د الرې مشــال درځــي. مــوږ ددې اهميــت پــه درک رــره نــه يــوا  

داچې نه پردږدو دغه رتر او مقدس مرکزونه اغېزمن شيم بلکې د پياوړتيـام  
 همغږ  کولو او الښه تنسيم هڅې يې کوو.

که څه هم د اعليح رت محمد  اهر شاه او شهيد رردار محمد داود خان 
پر مهال او تر هغه ورورته او وړاندې هم د مسجد او مکتـب تـرمنځ د واټـن د    

 خو متارقانه ډدرې کارنده نه د  ثابتې شو .  لرې کولو هڅې شوې د م

ج په ف لم پر هر نر او ښځه د علم د فري ې پـه منلـو او    یخدا یموږ د لو
حکم ته د بشپړ تابريت پر بنسـا پـه پـوره ژمنتيـا رـره پـر دې کـار         يېدې خدا

په دواړو ديني او عدـر  علومـو مجهـز و .      چاو کووم چې  موږ هر ب یکړ
ديني علوم  مـوږ د عدـر  علومـو نـه بېلېـدونکې برخـه جـوړو م مـوږ د يـوه          
پرمستلليم آباد او بارواده افغانستان لپاره د مسجد او مکتب وجود حياتي 
 بولو او هر ترليم يافته مو بايد په دواړو ديني او عدر  علومو مجهز و . 

عدــر  او دينــي  ده کــړو پــه برخــه کــې بېســارې او  ددې ترڅنــګ د دواړو 
تاريسې الرته راوړنې لرو. په دارې حال کېم چې د مسجدونو ټولو  ده کـړو  
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تــه د يــوه وــرورت پــه رــترده دــورو او هــره کــورنۍ تشــويقووم چــې خپــل           
ماشـومان د لومړنيـو ده کــړو لپـاره مســجدونو تـه وارـتو م پــه هيـواد کــې د       

موږ د هېواد په نو پر وده او پراختيا هم کار کوو.ديني مداررو او دارالرلومو
تاريخ کې د لومړ  ځل لپـاره د پـوهنې و ارت پـه چوکـاټ کـې د ارـالمي  ده       

ــه کــړ   ــر     یکــړو مرينيــت رامنځت ــه هيــواد کــې د ارــالمي  ده کــړو بهي م چــې پ
ــال     ــمول دامهـ ــه شـ ــينو پـ ــاتو د مدررـ تنسيمـــو . د ارـــالمي ترليمـــي مورسـ

 تنه علما د ياد مرينيت په چوکاټ کې په کار بوخت د . (951م6)

م چې په خپلو ترليمي مورساتو  هلل الحمد پوهنې و رات په دې توانېدل
کې د رامنځته شويو حياتي او تاريسي پرمستګونو پر بنسا د ديني  ده کړو 

تنـو تـه وررـو .     (891م257)اناثو په شـمول   ٪16د طالب الرلمانو شمېر د 
بابـه دارالرلـومم    60بابـه ترليمـي مورسـاتو )    (1001)الرلمان په دغه طالب 

 (902م6)بابه الحاقيـه( کـې د    98م وبابه مدرر 710بابه دارالحقاظم  133
 مدررينو له خوا په ديني  ده کړو بوخت د .   وتن

تنه ديني علما او مال امامان د رـواد  ده   (261)پوهنې و ارت همدارنګه 
په برخه کې د ارتادانو په توده ارتسدام کړ م چې  کړې د موجوده کوررونو

په ډدر اغېزناک ډول  موږ د ولس نالورتي قشر ته ليـک لورـت ور  ده کـو     
بابه کوررونو مسووليت پر غاړه لر . د  (2)او هر مال امام د رواد  ده کړې د 

مـال امامـان پـه دې     (000م10)کې  کېپوهنې و ارت پالن لر  چې په راتلون
 په کار و دومار .  برخه کې

هغـو   (000م65)پوهنې و ارت د هيواد په تاريخ کې د لومړ  ځل لپاره د 
ــه       ــار  ا موينـ ــړې وېم مريـ ــې کـ ــړې يـ ــي  ده کـ ــې خدوصـ ــه چـ ــانو څسـ امامـ

کسـانو تـه د    (227م37)واخيستهم چـې د يـاد شـمېر امامـانو لـه جملـې څسـه        
ټولګيــو د  12پــه کچــه ارــناد ورکــړل شــول. د پــوهنې و ارت د   (12)او  (14)
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ــولګي د فراغــت   ۱۴کســانو او د  (700م27)فراغــت ارــنادو ددغــو علمــاو    ټ
واد پــه بېالبېلــو ېــکســانو تــه د پــوهنې و ارت پــه دــېون د ه  (9511)ارــنادو 

 اداراتو کې د کار  مينې مساعدې کړې د . 

ددې ترڅنګ موږ بياهم د هيواد په تاريخ کې د لومړ  ځل لپاره پـه هېـواد   
او د  یکــړو مرکزونــو تــه دارــې دررــي ندــاب ترتيــب کــړ   کــې د ارــالمي  ده

تـه پــه کتــو د   وبشـپړددو پــه حــال کـې د  چــې  مــوږ د هيـواد پــوهنيزو اړتيــاو   
ــو څســه ارــتقاده پکــې شــوې او د  ده       ــه مراصــرو تجرب ــو ل ارــالمي هيوادون

اړتيـاوې پـه کـې پـه پـام       کېکوونکو يا طالب الرلمانو هر ډول علمـي او مسـل  
 کې نيول شوې د . 

عنوانــه کتابونــه  71همــدې ندــاب د اوومم اتــم او نهمــو ټولګيــو لپــاره   د
تاليا او چاپ تـه تيـار د م د لسـمم يوولسـم او دولسـمو ټولګيـو د کتـابونو        

کتابونو په تاليا  او د ديارلسم او څوارلسمو ټولګيو د یبشپړ شو ٪90کار 
 .یهم کار روان د

د م ـامينو رـاعتونه   همدارنګه مو په ښوونځيو کې هـم د دينـي  ده کـړو    
د نــورو مراصــرو  کېډدــر کــړ  د . همــدا اوس  مــوږ د ښــوونځيو  ده کــوون  

علومو ترڅنګ ديني  ده کړېم حديثم تقسيرم عقايد او دارې نور م امين 
 .يېلولي او د خپل دين په رڼا کې خپلې  ده کړې پرمخ بيا

ــړو د         ــي  ده ک ــې د دين ــواد ک ــل هي ــه خپ ــې پ ــړېم چ ــوهنې و ارت هڅــه ک پ
ختيا لپاره د هغـو ارـالمي هيوادونـو همکـار  را جلـب کـړ م چـې پـه دې         پرا

لکــه د دورــت هيــواد مدــر او دورــت هيــواد  مبرخــه کــې بريــالۍ تجربــې لــر 
ې د امـام  کېـ ې همکارۍ چې په کابل کې د مدـر د اال هـر د جـامرې او تر   کېتر

 خاليب ماډل دارالرلومونو تاريس يې غوره بېلګې د .
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ه د مدــر عربــي جمهوريــت تــه د يــو شــمېر افغــان د دينــي  ده کــړو پــه موخــ
 محدلينو لېږل د همدې هڅو يوه برخه دهال  شو.

همدارنګه هر کال د پوهنې و ارت د ارالمي  ده کړو د مرينيت په نوښت 
د قرآن کريم د حقظ او تجويد مسابقې په ملي رال: تـدويرو م چـې پـه ځـوان     

 ياوړې کړ .نسل کې د قرآن پوهنې او قرآن  ده کولو روحيه پ

موږ په دارې حال کېم چې په دې برخه کې د الرته راغلو برياليتوبونو په 
پنځـو  شکر ادا کووم په ډاډ رره ويال  شوم چې پـه تېـرو    )ج(خدا  یاړه د لو

کلونو کې مو د لومړ  ځل لپاره د ښوونځي او مسجد تـر مـنځ واټـن لـه منځـه      
کـول د مسـاجدو او    )ج(. په دې برخه کې مو هڅې جـار  د  او کـه خـدا    یوړ

ښوونځيو په همغږ  فراليت رره به په نړۍ کې د )پوهنه د ټولو لپـاره( اعـالن   
 ځانونه ورروو. یشو  هدف ته تر ټولو لومړ

 اقول قولي هذا ارتغقراهلل لي ولکم
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 عندالرحمان افغانيار

 

 نسل یترليم او نو
 اصلېږ حمام علم ـــه تــــــه نکتې نــل

 يوه مشته نمايان شيدررت خروار له 

 (رحمان بابا)                                         

م چـې د ژونـد ټولـه نقشـه     یړۍ پر مخ يو له هغو قومونو څسـه د پښتانه د ن
. یدارـتان د   يې د غمونوم تراژيديوم ويرونوم دردونوم مردونـو يـو غـم لړلـ    

ــو د پښــتنو      ــره بيــا دې درې لســيزو خ ــه تې ــورپ ــدوکولت   دوه لــو    او عقي
ډدرونه هوجره او جومات پـه رـرو وينـو رنـګ کـړلم پښـتنې مېنـدې کونـېېم         
بــورې او ووژل شــوېم د پښــتنو رــيمه د نــړۍ د جنګونــو يــوه لويــه تجربــه دــاه 
ودرځېدله هر چا په دې مځکـه خپلـې ورـلې وا مـايلې او رـياليانې يـې رـره        

چا هم ېشروع کړېم ددې په ردعمل کې پښتون مړم  خميم دوډ او شل شو. ه
بلکـې نـورې مـالګې يـې هـم پـرې        مد پښتنو پرهرونه او  خمونه ټکـور نـه کـړل   

کور پـه ړنګولـو    یوشيندلېم هر چا تر خپله وره پورې ښه په اخالص ددې لو
همدا العاملونه ول چې پښتانه د نړۍ په دـوټ دـوټ کـې     سته.يکې برخه واخ

لـيم  تيت و پرک شولم په پرديو هېوادونو کـې پـه مـزدورۍ بوخـت شـولم د تر     
قلـم او   لـه نو  او ځوان نسل باندې ډدر وشـوم   رډدر تردنه پاتې شو. ددې اثر پ

ورلې او وحشت رره الس و دريـوان   لهکتاب نه لرې شولم ددې په مقابل کې 
کـې هـم    وپـه هغـ   همهـر کـې چـې کـوم مکتنونـو فراليـت کـاو       شول. په داخل او ب

شولم پښـتنو ال   رمنولونه ید هر څه پر ځا ټانکونهټوپکم کالشينکوفم او 
او  تــدريسد وحشــت او بربريــت پلــو تــه مســه کــړه. مکتــب او مدررــه ورتــه د   
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 د جنګ د ټريننګ مرکز شو.   الرښونې پر ځا

نقسـياتو ژوره اغېـزه وکـړهم بـل پلـو       رهمدې اثراتود پښتنو د ماشومانو پـ 
غربت هم په دې ټولنه کې خپلې ريښې ال پسې ټينګې کړې او خلک يې دې ته 

 ټې لپاره يوه مړۍ ډوډۍ پيدا کړ .ېمجنور کړل چې د خپلې خ

بهرني ملکونو د پښتون نسل تربيـه د خپـل فکـر مالـابا شـروع کـړهم خپـل        
خـانم احمـد شـاه يـې تـرې      تاريسونه يې پرې ولورتلم خوشال خانم ميرويس 

هېر کړل خپل اتالن يې ورته د اتالنو په توده مررفي کړلم چې په فکر  توده 
 هم پښتون ماشوم د بل په تقليد او اثر کې رادير شو.

ــان او الرښـــو  ــومانو  ونکيد مکتـــب او مدررـــې مرلمـ ــم د ماشـ ــاره د لهـ پـ
يښـتې  نسـل د مکتـب نـه فـرار او ت     یوحشت او ويرې رمنولونه ودرځېدلم نو

شـوم د مينـې او محنـت پـه مقابـل کـې د مکتـب او مدررــې          تـه مجنـوره کـړا   
فلمونـو او نـورو    مټکولو فلسقه خپله کړه. نو  نسل نشـو  واارتادانو د وهلو 

خـوا پـرې   ه بدرنګيو ته مسه کـړه. چـې يـو خـوا يـې رـالمه رو نـه ونـه شـوهم بلـ          
ټولنـو خپـل    پردۍ نسريې او فکرونه نور هـم حـاو  شـول. پـه مقابـل کـې نـورو       

نسل په راينسيم رياريم علميم ادبيم عقيدو  او عدر  علومـو رـمنال   
بدبستيو او دواښونو رره مخ شول. نـورو ټولنـو د نـو  نسـل د      لهکړم پښتانه 

نـو  نسـل    لـه رو نې او پوهاو  په اړه مستلا رمينارونه او غونـېې وکـړېم   
ې او محنت يو د مين ښوونځيرره د رويې په اړه يې خدوصي نارتې وکړېم 

 نسل تناه شوم ورټل شو او مړ شو. یمرکز وټاکل شو. په مقابل کې پښتون نو

مـوږ  لـه  دا چې  ده کړه د هر ماشوم انساني او عقيـدو  فري ـه دهم نـو نـن     
الرې چارې شتهم که  او پاره تر يو څه اندا ه ورايللرره د نو  نسل د رو نې 

ې برخې پاتې شوم نو رنا ورځ به مو ترليم او تربيې نه ب لهنسل  ینن مو هم نو
نسل به د پرديو لومو کې رادېر و .  ینننۍ ورځې نه هم بدتره و .  موږ نو تر
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پردۍ نسريې او فکرونه به يو ځل بيا په دې ريمه کې وده وکـړ . دا رـيمه بـه    
شـي. کـه مـو نـن د نـو  نسـل فکـر  رو نـه          ځـای د درنو بمونو او ورلو تجربه 

پـاره ډال او تـوره و م دنـې دا نسـل بـه د      لد رـنانۍ ورځـې    به وکړه نو دا نسل
خپل نغر  دښمن و .  ه له ټولو بااحساره افغانانو او پوهانو څسه هيله کوم 
چې د نو  نسل په رو نه کـې خپلـه تجربـه او پراخـه ونـېه پـه کـار راولـيم دې         

کېږد م د قام او ملت دټه د ځان دټـه وبـولي. ځانونـه     کېټ  بدبستيو ته د پا
څلي او مقدره نقد کړ . په اخره ېدې اينده  مانې ته د تاريخ په پاڼو کې رپ

کې د افغانستان ملي تحريک څسه نړۍ نړۍ مننه کـوم چـې پـه دارـې حـاالتو      
مينار تابيــا ونيولــه او يکــې يــې د پښــتنو د ويښــتيا پــه خــاطر د دارــې يــو رــ  

يې يو فکر  ډدر خالص کړ. اخره کې درنه د خوشال بابا په يو شـرر   پښتنو ته
 اجا ت غواړم.

 چې يې علم هنر نه و  ځنې تښته

 ید  که ودورې ال ش یبې هنر رړ

 خوشال بابا
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 محمداجمل هوډمن 

 

 پښتانه او ټاکنې
پـه يـوه عنـارت     کې. ولسوایاو بنسټيز اصل د  ټاکنې د ولسواکۍ لومړن
ږ . پښـتانه پـه   کېـ م چې د ټاکنولـه الرې رامنځتـه   ييد اکثريت  واکمنۍ ته وا

شـي د افغـان ملـت د     یافغانستان کې دغوڅ اکثريت په توده هغـه مهـال کـوال   
يوې لويې برخې په توده د ولسواکۍ په ټينګښت  د ځواکمن رياري اقتدار 

دا کړ م چـې د ولسـواکۍ   په رامنځته کولو او رياري ثنات کې خپل کردار ا
ننګه وکړ . قومي اکثريت په يوه هېواد کـې د ريارـي ثنـات پـه ټينګښـت او      
راتلو کې مسکي رول او تر نورو ډدر مسئووليت لر . په دې باندې ټول پـوه  

او دفاع يې ترې کـړې او    م پښتنو راتلید م چې افغانستان پښتنو جوړکړ
ار ې او هېواد راتنې ورايل بدل دې ورورته به يې هم راتي خو اوس د من تر

شو  که پرون وطن په توره او ټوپک ا و ورله والو منار و راتل کېده نن پـه  
 شي.  یز ريارت راتل کېدايېپوههم ولسواکۍم او روله 

که داخنره ومنوم چې په ولسواکۍ کې داکثريت واکمني ت ـمين دهم چـې   
د ټـول ملـت خـو پـه      کېنـو پـه افغانسـتان کـې ولسـوا      مبې له شکه همدارې ده

ځــانګړې تودــه لــه هرچــا مسکــې د پښــتنو پــه دټــه دهم خــو پــه دې شــرط چــې     
پښتانه په ټاکنو او رياري فراليتونو کـې پـه خپـل پـراخ دـېون رـره لـه خپـل         
 مقومي اکثريت څسه رياري اکثريت جوړکړ  او دا خنره د امتيا  په توده نه

کمنې واکمنــۍ پــه بلکــې د يــوه مســئوليت پــه تودــه ومنــيم چــې د يــوې ځــوا   
 کو .  یجوړولو رره به د هر ډول الروهنو او دريسو مسنيو
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ږ م چـې کـه پښـتانه پـه هـره انـدا هم  د       ېد افغانستان دښـمنان پـه دې پـوه   
هېواد د برخليک پـه ټـاکلو کـې دـېون ولـر  پـه هماغـه تنارـب افغانسـتان د          

م یالمـل د ږ م همـدا  کېـ ثنات پرلور روانيږ  او د بهرنيو الروهنو مسه نيـول  
چې پښتانه له هرې خوا په بېالبېلو توطئو کې ښکېلو  او د خپل برخليک د 

م چـې  ینـا نـه شـي کېـد    اتي. خـو دا پـه دې م  ټاکلو له حـا څسـه يـې محـروم رـا     
مالمتي يوا ې په بهرنيو دښمنانو ور وتپل شيم د پښتنو پر وړاندې  مـوږ د  

رـيونو او څېړونکـو   بهرنيو دښمنانو د دريسو پـه اړه  مـوږ د مورخينـوم ريا   
او  یرمو خو تکرار  بحثونو پښتنو ته د نه مالمتۍ انګېزه او احساس ورکړ

م چــې پښــتانه د هــرې نيمګړتيــا او ناکــامۍ پــر  یدا احســاس د دې  رــنب شــو
وخت نورو ته د مالمتۍ دوته ونيسي خو خپلو مسئووليتونو ته پام نه کـو .  

پــه  یان د آ ادۍ دور دم څېړنــې او د بيــحتــا همــدا نــنم چــې د علــم پرمستــګ 
دهل  یي او ټولنيز نقد دستاخي او رپکاوپښتنو کې د رمون په موخه ريار

م چې موږ ته خپل عيب د ولو منځ  ښکار  او الهم لـه   یږ  او همدا دليل دکې
خپلو نيمګړتياوو او رتونزو نـا خنـره پـاتې يـو.  پښـتانه بايـد جـد  شـي او د         

و يـ ولو رره دې خپل ځان د بهرنيو توطئخپلو نيمګړتياوو او رتونزو په هوار
 د مسنيو  جوده کړ .

 درنو حاورينو ! 

ــه دارــې حــال کــېم چــې د ولسمشــرۍ ټــاکنې را روانــي د  ماتــه د دې         پ
ــه د      څېړنغونــېې د تنسيموونکــو لــه خــوا دنــده رــپارل شــوېم چــې خپلــه مقال

 پښتنو او ټاکنو په اړه وليکم. 

ه ډيـرمهم او  تودـه د پښـتنو لپـار    د ټاکنو بحث د ټولو افغانانو په ځانګړې
. د يوه مسئوول پښتون افغـان پـه تودـه پـه هېـواد کـې نـورو مېشـتو         یجد  د

نې افغانســتان او اقومونــو تــه پــه درنــاو  رــره غــواړم ووايــمم چــې پښــتانه يــ  
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افغانستان يرنې پښتانه  ما لپاره دا دواړه مقاهيم يو د . که څـوک غـواړ م   
ــدن لو    ــد ب ــت د واح ــان مل ــواکې      چــې د افغ ــړ  د ــه صــحنې حــذف ک ــه ل ــه برخ ي

نــورو مسکــې  تــرافغانســتان حــذفول غــواړ . د افغانســتان د حــذفولو لپــاره   
. لومړ  دام له واکـه د پښـتنو لـرې کـولم لـه واکـه دوښـه        یپښتون په نښه شو

راتل  او واک ته د پښتنو د ررېدو مسه نيول د . د دې موخې لپـاره پښـتانه   
ې څسه د يبل لور  ته پښتانه له دې توطئ  له هر ډول دريسو رره مسامخ د .

ه بچېدو لپاره رياري انتسام او پر حياتي مسايلو باندې منحيث قوم اتقا  نـ 
امله دهم چې په راتلونکو ټاکنو کې د پښتنو د فرال دېون ه لر  او له همدې ل

 پر وړاندې ډدرې رتونزې پرتې د م چې په الندې توده يې يادونه کوم. 

 جنګ او تهديد:

دپښتنو پرخاوره د پرديو له خوا تپل شوې نيابتي جګړې  موږ ټول ماد   
د  یاو مرنو  شته له منځه وړ م د جنګ له الره دهم چې پښتانه نه شي کوال

ز رول ولوبو . پښتانه په خپلو رـيمو کـې   يېافغانستان په ريارت کې روله 
ګړې له الملـه  يوا ې د ژوند  پاتې کېدو لپاره ژوند کو . موږ د پرله پسې ج

د پرمستـګ او پـه خپـل حالـت کـې د بـدلون راورـتو لپـاره د فکـر کولـو             حت
لرو.  موږ ټوله انرژ م وخت او امکانات د جګـړې لـه نـاوړه پـايلو     ه وخت هم ن

ږ . په ټاکنو کې پـراخ او اغېـزمن دـېون يـوې     کېڅسه د خالصون لپاره لګول 
ې هرځلــې د ټــاکنو پــه  زې ف ــاته اړتيــا لــر م د پښــتنو پــه خــاوره کــ  يېــرــوله 

ږد م چــې پښـتانه پــه  دـ راررـېدو رــره د جګـړې ډدــر نـور هــم تـوديږ  او نــه پر    
ټاکنو کې دېون وکړ . دا جګړې که له يوې خوا بهرنۍ ريښې لر  له بلې خوا 
کور دننه هم ځينې ډلې د پرديـو پـه لمسـون پـه ټـاکنو کـې د پښـتنو د دـېون د         

 . په جنوبي او ختيځو ريمو مسنيو  په موخه مدنوعي جګړې رامنځ ته کو
کــې دوامــداره جګــړه روانــه دهم خــو پــه شــمالي واليتونــو کــې يــوا ې د ټــاکنو   
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ږ . په تېرو پارلماني ټـاکنو کـې د کنـد م تسـار او     دپرمهال د جګړو تنور تود 
بلــخ پــه واليتونــو کــې د پښــتنو پــه رــيمو کــېم چــې دولســي جردــې دپښــتنو    

خو د  مڅ خنره نه وهېړاندې او ورورته هکانديدانو د نقوذ راحه وه تر ټاکنو و
 ټاکنو پر وخت هم مدنوعي طالنان پيدا شول او هم نمايشي تروريستان !

د پښتنو پر خاوره د جګړې دوام حتا هغه کسان م چې د قانون پرحاکميـت  
دې ته مجنوره کړ م چـې دخپلـې بقـا لپـاره انتسابـاتي درغلـۍ يـوه         مباورلر 

ېر فاردو کسانو ته موقع ورکړېم چـې د امنيـت   اړتيا ودهي. دې حالت يو شم
د نه شتون او په ټاکنو کې د پښتنو له نه دېون نه په ارتقادې رره د تقلـب او  
درغليو له الرې ځانونه د پښتنو ارتا   کړ  او بيا په پارلمان کې د هغو پـر  
برخليک مرامله وکړ . جګړې  موږ د حقونو له رودادرو نه موږ ته په  اهره 

ني ارتا   تراشلي او په دې توده په مقننه او اجراايه ځواک کې  موږ  د قانو
 واقري رياري ارتا يتوب مسه نيول شوې. 

وړاندې مو د يوه هېواد په رياري ثنات کې د قومي اکثريت  د رول خنـره  
وکړه. په افغانستان کې متارقانه جنـګ لـه  پښـتنو څسـه د مسـکي  ريارـي       

داکثريت په توده  يې اقليت ته محتاج کړ  د . تارـو  ستې او يرول وړتيا اخ
خنريارت چې همدا اوس د ولسمشرۍ احتمـالي پښـتانه کانديـدان يـويې هـم      
پکتيام خورتم کندهارم هلمندم ننګرهار م فراه او نورو ريمو تـه  د تلـو  ړه   

و د قــومي کېــنــه ښــه کــو  ټــول لګيــا د  پــه کابــل م مــزار او جو جــان کــې دلږ  
ــو دروا ــه رــيمو کــې رايــې نشــته.      رهنران  ې ټکــو م دا ځکــه چــې د پښــتنو پ

ښکاره ده چې د دې ډول مراملو په پايله کې رامـنځ تـه کېـدونکې واکمنـي نـه      
لونـو کـې   افغانستان ته ثنات رارتون کړ  لکه په تېرو دوولسـو ک  یشي کوال

امله منحيـث قـوم   ه دا ومنو چې موږ د جګړې له ل ئيې چې رارتون نه کړ. راځ
شو  يـو دارـې انـزوا چـې حتـا هغـه کسـان چـې مـوږ يـې خپـل رهنـران             منزو  
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هـم پـر مـوږ حسـاب نـه کـو  دا        مخپل ځانونه  موږ رهنران بولي یدو بولوم يا
 ږ .کېځکهم چې پر موږ باندې په ټاکنو کې د پراخ دېون باور نه 

د منسمو رياري فراليتونو نه شتون او پـر ريارـتوالو   
 بې باور :  

چـا پـه    پرورـه ده مپـه دې پرورـه کـې بريـاليتوب دهغـه      ټاکنې يوه رياري 
 و م خلک يې منسـجم کـړ  و م دخلکـو پـه     یبرخه و  م چې ريارت يې کړ

و  او دخلکو لـه حقونـو يـې دفـاع کـړې        درد او کړاو کې يې ځان شريک بلل
و . خو په موږ کې يو پربل باندې دبې باورۍ ترڅنګ په ريارت او ريارـي  

ر دـ کې ريارـت تـر بـل هرڅـه ډ     پښتنوپه فراليتونو بې باورۍ انګېزه وژلې ده 
 په ريارت کې مالمت د  خو هغه کسان چې تر نوروپښتانه ځپل شو . ټول  

سووليت لر . موږ د خپل ځان پر وړاندې مالمت يو ډير م ېده تمه ورنه ک ډدره
فساد رياري ريارت وال په هر  لم م  ياتي م بې عدالتۍ او   موږ پښتانه. 

بې د پښتنو پر وړاندې د روانو دريسو او او  ونورکوت کو  . د خلکو د حق
پـاتې   څـو مياشـتې  چې ټـاکنو تـه   هرځل  خو م  ږکېپاتې  ان چېعدالتيو نندار
 ۍد وفـادار  کـو  .  پټـې او ښـکاره  غونـېې    ېرچېفرال شي او هر  شي بيا ټول
 ټټر وهي . 

پــه قنيلــو او قنيلــو  شــورادانو بانــدې ودشــل شــويو پښــتنو کــې ريارــي  
رهنر   او رياري جوړښـتونه نشـته. د لويـو مدـينتونو او دريسـو پـر وخـت        

ټول نـورو تـه   څوک نه غواړ  لومړۍ خنره وکړ . ېهيڅ څوک غږ نه اوچتو  ه
ــوان ريارــت وال چــې       ورــتردې پــه الر   ــه کــو م ځ ــه عمــل او اقــدام ن   خپل

 ۍمهيوادپال او له فساد نه پاک خلک د  په خپلو کې يو پر بـل دبـې اعتمـاد   
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او پـه ريارـت کـې دناکـامو جهـاد        له غرب نه درارتنو شويو پروفيسورانو
 .ر  د کې بې الرې او بې لويوپه بې الر رهنرانو او قوماندانانو

يـو   وځوانـان  ورا ټـول شـوي  لـه  اشـرف غنـي بانـدې     رپه تيرو انتساباتو کې پ
پـه خپلـو    یاحمـد  رياري قوت جوړيـدا  شـوا  خـو کـه ډاکتـر اشـرف غنـي        

لي اپو يسيون رهنـرۍ  ټاکنو ورورته يې ديوه مهذب او م تر او  دلدخنرو در
وينـا فارـد    ده پـر  يې په هغه حاکميت کېم چې داو بيرته  یوا یته دوام ورکړ

 چې ډاکتر صـيب   لدېپوه. ځوان ريارت وال یشريک شوا ینه وا مبلل کېده
خو د رياري اخالقو له نسره په بل چـا   مبه بريالي نه شياحمد   غني اشرف 

ــل   ــه وطــن    ور پســې تل ــوم تــه ل ــه   مدهدرــره غــدار  ښــکار  او ق ځــوان خــو هغ
. ډاکتـر صـيب احـد  چـې د افغـان ملـت        لښوددپه نيمه الر کې پر ريارتوال 

خپـل ځـان   حذف رره نامه په  رته يې دافغان ملت دېله منځه را ووت او بدوند 
د کانديـدانو دنـوم ليکنـې پـه ورورـتۍ ورځ يـې        مد ملي کانديد لقب ورکړته 

پـه نيمـه    يـې  او نـور پښـتانه    ر افغان ملتيـان  ېده باندې چاپ رپنسر بدل شو او 
ــې لــه کانديــدۍ نــه   علــي احمــد جاللــي خــو    صــيب . ډاکتــر ښــودل دپر الره ک

کـړه چـې د ده لپـاره    ه حتا له هغو کسانو رره هـم مشـوره ونـ   داندراف پر مهال 
 .يې مياشتې مياشتې خوار  کړې وه

رو نيمګړتيـــاوو او دـــچـــې لـــه ډ مشسدـــيتونه تـــه ورتـــه نـــور یاو دو یود 
هغــه مهــال پــه پښــتنو کــې د نويــو ريارــي خوځښــتونو د   مالمتيــو رــره رــره 
د  ځـواک  د نـو  ريارـي  پـه پښـتنو کـې     رـتردې ور اوښـتې   پيلولو د ابتکار 

له ولسـواکۍ رـره د ولسـواکۍ     ی. دو د مسنيو   مسوول  ددو کېرامنځ ته 
ټـاکنو کـې    هـم پـه   ی. اوس بيـا اوا ې د  چـې دو   ېمسالقينو  ياته جقـا کـړ   تر

دې په دومره لږ وخت  یږ م چې دوکېخو دومان نه  ید ددکانديدۍ عالقه من
کار کولو ته هم  یيو ځا ی. دواعتنار بيا ترالره کړ   یکې خپل له الره ورکړ
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م هريو يې خپله خنره لر  او هر يو يې خپـل ځـان نسـنت بـل يـوه تـه        تيارنه د  
څ دارې رياري حرکت او شسديتونه چـې پـه پښـتنو کـې     ېبولي . همستحا 
څ ېد راتلونکـو ټـاکنو لپـاره هـ    شـته. پـه دې تودـه مـوږ     ه مالتړ ولـر  نـ  رياري 

 کلونوکېدوولسو  په تېروه پښتنو کلرو هرڅه بايد نو  پيل کړو. ځه ن یتيار
پښــتنو تــه د ور پېښــې م چــې شــو یدارــې يــو ريارــي جريــان رامــنځ تــه نکــړا 
يو غو پښتنو ډلو او کسانو چې په هغيمزې د مسنيو  لپاره الس په کار شي. 

وړانـدې دـې  چوپتيـاغوره     رهرنارم کـار پـ   دنه يو ډول يې د واک خوند وڅکه 
وبلله.  پښتنو تـه منسـوب ريارـي دوندونـه  د رـمون او اصـال  راورـتو پـر         

د شسدــي دټــو لپــاره واک تــه دررــېدو او پــه واک کــې پــاتې کېــدو تــه     یځــا
وره و په مقابل کـې رـکوت غـ   کېارتسدام شولم د دې دوندونو مشرانو د څو
پښـتنو تـه يـې شـا کـړه او نـورو        يميوباله او د دې لپـاره چـې ځانونـه ملـي وښـ     

قومونو ته  منسوبو ريارـي څېـرو تـه يـې د ځـانونو د نـږدې کولـو هڅـې پيـل          
نـه   یوم چې دووخو د بهرنيو الروهنو له امله قومي در ونه دومره ژور  مکړې

بلکې پښتانه يې هم له الره ورکړل.  په دارې حال  مخپل نه کړل یيوا ې هغو
کې چې پسوانۍ رتونزې نورې هم ژورې شو  په دومره لږ وخت کې چې موږ 
يې په مخ کې لرو د ولس او ريارـيونو تـرمنځ  داعتمـاد او بـاور ف ـا نـه شـو        

او دا بې باور  په ټاکنو کې د پښتنو پر وړاندې دويمـه لويـه    یرامنځ ته کوال
 ه.  رتونزه د

پښتنو پر وړانـدې اکثريـت رـا   او د پښـتنو اقليـت       د
 ښودل:

تان کـې لـه قـومي    پاتېم چې پښتانه په افغانس یپه دې کې هيڅ شک نه د
د دې لپاره چې دا قومي اکثريت په رياري اکثريـت بـدل    یپلوه يو اکثريت د

ــدې د         ــه شــيم د پښــتنو پــر وړان ــه ن ــه واکمنــي رامــنځ ت ــا ثنات ــوه ب ــه شــي او ي ن
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ه بهرنـي او کـورني اړخونـه لـر . د     يتونو اکثريت را   روانه ده. دا توطئاقلي
بن له کنقرانس څسـه را پـدې خـوا د پښـتنو د اقليـت ښـودلو لپـاره منسمـې او         

ــن کنقــرانس دــېون کــوون    ــې د . د ب ــه رــلو کــې   (۲۳) کېښــکاره هڅــې روان پ
په رلو کې واک پښـتنو تـه ومنـل شـوم      (۲۵)و او په موقته اداره کې وپښتانه 
مـد   ږ م چې دبن په کنقرانس کې د پښتنو ونېه او قـومي رـلنه پـه ع   کېويل 

هغـه راورورـته تـر ننـه پـورې پـه ټولـو         تر وښودل شوې ا (۳۵)ډول په رلو کې 
رــلنه رول  ۳۵ــــ   ۳۰ريارـي مرـامالتو او مرــادالتو کـې پښــتنو تـه يـوا ې لــه      

بم عـالي رتنـه مـامورينو او حتـا د     کېـ ومـت پـه تر  ږ . د ارلنه د حککېورکول 
ږ .  ما له نسره په يوه ملي واکمنـۍ  کېملي اردو په ليکو کې په پام کې نيول 

کې چې دارارـي قـانون لـه مسـې د ودـړو تـرمنځ فـرد  مسـاوات حـاکم و  د          
خو که  میو ودد مردود او ناوړه عمل دکېقومي رلنې پر بنسا د واک او څو

د قومي تنارب له مسې د واک ودد ارتثناد ديـوه اصـل پـه     تر يوه وخته پورې
 ږ  نوبيا هر قوم ته بايد د هغه د شمېر پر بنسا حا ورکړل شي. کېتوده منل 

د پښــتنو د اقليــت ښــودلو او پروړانــدې يــې داقليــت د اکثريــت ښــودلو        
پـه ځـانګړې تودـه  د     مدريسه په ررمي ارنادو کې پـه منسمـه تودـه روانـه ده    

نتقالي ادارې د واکمنۍ په کلونو کې د هېواد پـه شـمالم کابـل او    موقتې او ا
شمېر پښتنو ته د قوم پـر   یمرکز  واليتونو کې د تابريت په تذکرو کې يو لو

در  ليکل شوې دهم چې په دې اړه مستند ارناد  یتاجک او د ژبې پرځا یځا
ښـتنو  ې يوه لويه هڅه په  ناامنه شرايالو کـېم چـې د پ  يموجود د . د دې توط

دوه کالـه   یمد  په ريمو کې د مرکز  احدااې د مامورينو تګ راتګ ناشون
کـه مرغـه د   ېوړاندې د عمـومي ررشـمېرنې د تررـره کولـو اقـدام وم چـې لـه ن       

  ټولنو د کوښښونو په پايله کې دا دريسه شنېه شـوه. پـه ورورـتيو    کولتور
د ملي هويت ) افغان  یکلونو کې د تابريت په تذکرو کې د قومي هويت پر ځا

خو د نو  قـانون   م( ليکلو پردکړې د دې دريسې مسه تر يو حده پورې نيولې
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ــې د الکتروني ــه مسـ ــېلـ ــذکره     کـ ــې د تـ ــابيس کـــې چـ ــه ډيټـ ــد پـ ــذکرو د ودـ تـ
ږ  دا انددښـنې   کېـ قومي هويت او مورنۍ ژبه به  پـه کـې ليکـل     يکستونياخ

امورين به يو ځل بيا شي ځينې فرصت طلنه م یيو ځل بيا راپاروليم چې کېد
. موږ يکپه ډيټا بيس کې د پښتنو دهويت او ژبې پر ځا  نارم مرلومات ولي

پښتانه د افغان له هويت رره د خپلې مينې له امله په دې وياړو چې په تـذکره  
شـي پـه ډيټـا     یدکېـ م چـې  یخو دې ته مو پام نه د من وليکل شيکې راته افغا

و. د د دښـمنانو د دريسـې ښـکار شـ      یبيس کېم چې  مـوږ لـه رـتردو پنـاه د    
وم چـــې پـــه ډيټـــابيس کـــې د درغليـــو د  یحقوقپوهـــانو شـــنکې وړانـــديز کـــړ

عاملينو لپاره دې په قانون کې رست مجا ات په پام کـې ونيـول شـي خـو چـا      
 ونه منله. 

د امووــوع ولــې پــه ټــاکنو کــې مهمــه ده. ؟   لکــه څنګــه چــې پــه پورتنيــو     
ــاکنو پــايلې هــم   مســايلو کــې د پښــتنو د اقليــت ښــود   لو هڅــې روانــې د  د ټ

ږ . د ولسمشــرۍ د تيــرو ټــاکنو پــر مهــال يــو قــومي رهنــر  کېــهمدارــې ار ول 
شـان ارـت ( پښـتانه د جنـګ لـه       یوويل ) کميت هر قوم متنارـب بـه ترـداد را   

م پښـتانه دبـې رـوادۍ لـه وجـې د ټـاکنو پـر        یامله په ټاکنو دېون نه شي کوال
برخـه ) ښـځې ( لـه کورونـو څسـه د رايـې د        يېږ . دپښتنو نيماېاهميت نه پوه

او  يکورکولــو لپــاره نــه راوځــي. پښــتانه د مــذهني افراطيــت لــه وجــې ولســوا 
ه الت نکېټاکنې ناروا بولي او دېون نه په کې کو . پښتانه منسم رياري تش

لــر م چــې خلــک پــه ټــاکنو کــې دــېون تــه  ه ز اوملــي رهنــران نــيــيلــر م رــيمه 
پښـتانه   کېپه دې اراس په ټاکنو کې دېون کوونوهڅو  او انګېزه ورکړ . 
پـه رـلوکې ودـړ  جـوړو . کـه مـوږ بيـا         ۳۰ــــ  ۲۰د ټول افغانستان د ودړو له 

 موږ رتونزې نـه منـي    یهرڅه د اکثريت نارې وهو څوک يې نه رارره مني دو
فقد په شمېر خنره کو . بيانو قدرتم څوکۍ م مـالي امکانـاتم پـروژې     یدو

ږ . د همـدې تدـور د لـه منځـه     کېـ احدااې لـه مسـې ودشـل     او هرڅه د همدې



 

 

66 

ــه بايــد خپــل اکثريــت والــ     ــو لپــاره پښــتانه ښــځينه او نارين ثابــت کــړ .    وړل
تذکرې واخلي. د رايې کارتونه واخليم په ررشمېرنه او ټاکنو کـې دې دـېون   
وکړ . که موږ په ټاکنو او نورو ملي پرورو کې دېون  نه کوو يوه ناوړه پايله 

مدا ده چې موږ خپله دا ثابتوو چې مـوږ اکثريـت نـه يـو. ټولـو پښـتنو تـه        يې ه
م چـې پـه نـورو  نيـوکې وکـړ  بيـا بـه تارـو خپلـه د خپـل           ئبيا حا نه لر ئيووا

 اقليت ثابتولو مسئوول يارت.   

پښتانه په ريارت او ټاکنو کې له دهو نورو ننګونو رره مسامخ د م چـې  
 ه خپلـې خنـرې را    موو کې يې يادونه وشيشي د نورو ويناوالو په وينا یکېد

 غونېوم خو د حل د الرې په توده پښتنو ته الندې پيغامونه لرم. 

بلکې د يوه حا او مکلقيت په تودـه   مپښتانه بايد د يوه امتيا  په توده نه
په افغانستان کې ديوې ځواکمنې او باثناته واکمنۍ در امـنځ تـه کولـو هـدف     

وررـره   یلو رتونزو او هغو دريسـو پـه اړه چـې دو   م پښتانه بايد د خپکېوټا
حــل الره  یدرک ولــر  او د مسنيــو  لپــاره يــې د شــکايت پــر ځــا ممســامخ د 
 ولټو . 

پښتانه بايد منحيث قوم په ځينو حياتي مسـايلو موافقـه وکـړ  او رـترې     
دټې د وړو او رليقو  اختالفاتو لـه قربـاني کېـدو وژغـور . پښـتانه بايـد د       

اکثريت برخې په توده د ولسواکۍ او ټـاکنو مالتـړ وکـړ  او پـه     افغان ملت د 
خپل پراخ دېون رره دا ثابته کړ م چـې لـه يـوه قـومي اکثريـت څسـه ريارـي        

 شي.  یاکثريت جوړدد

چارو جد  غوښتنه وکړ . د  يېپښتانه بايد په خپلو ريمو کې د پراختيا
پښتنو ريمو ته د بردښنام تلويزيونم انټرنيـام کتـابتون او نـورو ارـانتياوو      
راورتل د پښتنو ډدرې رتونزې هواروال  شي. موږ بايد ترليم جنر  او عـام  
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 موږ له منځه   موږ پـر وـد بشـر  ځـواک      یڅوک ونه شي کوالېکړو تر څو ه
 ورو  . 

پښــتانه بايــد مــنسم ريارــي جوړښــت او حرکــت رامــنځ تــه کــړ م پســواني  
رياري جوړښتونه بايد له خپلو داخلي اختالفاتو تېر شي او لږ ترلږه د رترو 
دټو د تحقا او د روانو دريسو د دفع کولو لپاره دې دـې دريـځ ونيسـي. مـوږ     

کـه د  حده د  يات تردد مسه ونيسـو.   تربايد په نويو رياري خوځښتونو کې 
کـار   یپسوانيو او نويو رياري خوځښتو ترمنځ د بـې بـاورۍ لـه وجـې يـو ځـا      

يوه محـور را ټـول    رلږ ترلږه نو  رياري خوځښتونه بايد پ منه و   کول شون
الت بايد د روانو دريسو او د پښـتنو  کېکړو.  پښتنو ته منسوب رياري تش

پــاره څردنــد ز ريارــت پــر لــور د هغــو د خوځولــو ليېــد راويښــولو او د رــوله 
دريځ ولر  او په دې توده په ولس کې د باور ف ا رامنځ ته کـړ . همـدا بـاور    
کوال  شـي مـوږ د پورتنيـو ټولـو رـتونزو پـر وړانـدې د منـار ې جودـه کـړ .            

 والسالم
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 محنوب اهلل خان 

 پښتانه او هنر  نړۍ
 ؟ييهنر څه ته وا

لر . ماته يې تر ټولو دهنر پېژندونکو دوينا له مسې هنر بېالبېل ترريقونه 
ارــانه پېژنــد يــا ترريــا  دارــې بردښــي: پــه هــر څــه کــې دښــکال او تنارــب  د    

. يـو شـمېر   يـې رامنځته کولو په خاطرد يو څـه کمولـو او يـا  يـاتولو تـه هنـر وا      
 . يېهنرپاالن بيا په هر څه کې د لذت او خوند رامنځته کولو ته هنر وا

 د هنر تاريخ:

ول ډول نسريات شته د . ځينې يـې پېنځـه ويشـت    دهنر دتاريخ په اړه هم ډ
 ره کاله او ځينې يې پنځوس  ره کاله بوليم دلته هم  ه د درديمـې  کرښـې پـه    
 یلور ځم او دارې به ووايم چې له کله نه انسان په دې نړۍ کـې ژونـد پيـل کـړ    

. دبېلګـې پـه تودـه بـه دومـره      ید یم له هماغـه وختـه هنـر هـم رامنځتـه شـو      ید
کله نه چـې انسـان خنـرې پيـل  کـړ  لـه هماغـه وختـه يـې شـرر او            ووايم چې له

رــي يرــندرې هــم پيــل کــړ  د . کــه مــوږ او تارــو د  ړه پــه رــتردو دنــړۍ طن   
ښکالته ودورو نو هرو مـرو ترينـه خونـد اخلـو او د لـذت احسـاس کـووم ددې        
ترڅنــګ مــوچې پــه  ړه کــې هــر ډول خنــرې تېردــږ . کــه همدغــه خنــرې  ووايــو   

دږ م کــه ويــې ليکــو شــررمډرامه او فلــم  تــرې جوړدږ مکــه  رــندرې تــرې جــوړ
رنــګ راواخلــو او پــه رــاده کاغــذ يــې وکــاږو نــو انځــور بــه تــرې جــوړ شــي او    

 همدارې نور هنر  ډولونه ترې راوځي.  

 هنر ډولونه: د
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د پېژندنې له مسې بېالبېل ډولونـه لـر م ددې ترڅنـګ اوس مهـال پـه      هنر 
ډول هـم لورـتل کېـږ . اوس دنـړۍ پـه       کېنوې نړۍ کې دهنر ډولونه په تيوري

 ياتره پوهنتونونو کې د ښکلو هنرونو پوهنځي شته د  چې د هنر ډولونه پـه   
النـدې   رکې په عملي او نسر  توده لورتل کېږ . څـو رـوه کالـه پسـوا هنـر پـ      

 :مهمو ډولونو باندې ودشل کېده

 غږيز هنر:

لکـه   مرامنځتـه کېـږ   و په واراله يکچې داوا ونو او تو یغږيز هنر هغه د
 موريقيمشررمډرامه او فلم.

 دونګ هنر:

و په واراله رامنځته کېږ . ليدل يکچې دالرونو او تو یدونګ هنر هغه د
او مجسـمه   خو اورددل کېـږ   نـهم لکـه ررـاميم مينـاتور م مرمـار        مکېږ 
 را  .

 ارالمي هنر:

تــل د ارـالم ديــن تــر راتــګ دمسـه بــت جــوړونې تــه پـه ډدــره درنــه رــترده ک   
 کېدلم

دارالم تر خپرددو ورورـته پـه عثمـاني دورکـې مرمـارۍ ډدـره وده وکـړهم        
 ددې تر څنګ په ارالمي نړۍ  کې ميناتورۍ او خالاطۍ ډدره وده وکړه.

 غربي هنر:
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هغه هنرونه چې تر ارالم دمسه په نړۍ کـې رواج وومورورـته دغربـي هنـر     
ې مهم ډولونه اصالال  غوره کړه چې مجسمه را  مانځوردر  او موريقي ي

 د .

 هنر:   اورمهال

پــه نــړۍ کــې د   يــېهنــر چــې اوس ورتــه  ښــکلي هنرونــه  هــم وا    اورــمهال
ډول رامنځتـه شـو. پـه دې ورورـتيو      يککـې پـه تيـوري    یاولسمې پېړۍ په پـا 

کې د ښکليو هنرونو يو  يات شمېر ډولونه رامنځته شـول. خـو مـوږ يـې دلتـه      
 :څو مشهور ډولونه در پېژنو

 . مجسمه را  م نڅام انځوردر م رينمامتياترمموريقيمشرر

 فيشنم مرمار  فرعي ډولونه:

 په افغانستان کې دهنر شاليد:

اثارو له مسې يې  وچې دشت مپه افغانستان کې هم هنر ډدر اوږد تاريخ لر 
شــاليد  ردونــو کلونــو تــه ررــېږ م دطــال تپــې خزانــهمدبودا مجســمهم پښــتو  

 شو. يرندرې او ټپېم اتهونه او کاللي يې رترې بېلګې بلل

 پښتانه او هنر  نړۍ:
 یپښتانه اوس هم له هر ډول رتونزو رره رره پـه هنـر  نـړۍ يـو ځانتـه ځـا      

جګړو له امله د نړۍ په بېالبېلو لر مپښتنه ټولنه د ځينو رياري تحوالتو او 
هېوادونو کې مېشته دهم له بده مرغه دارې هم شو  چې پښتون خپله ژبـه او  

. لکـه    د  او په نـورو ژبـو يـې خپـل هنـر نـړۍ تـه وړانـدې کـړ          يفرهنګ پريښ
ــه پښــتون و    ــرا  چــې خپل ــا د      ماحمــد ف ــه اردو کــې وکــړهم ي ــې پ خــو شــاعر  ي

ر  او دارې نورم خو ددې تر څنګ بيـا  هندورتان درينما نامتو پښتانه رتو
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پـه ادبـي او شـرر  هنـر کـې پـه ټولـه نـړۍ         چـې  يو شمېر دارې پښتانه هم شته 
 پېژندل شو  د م لکه خوشال خان خټکم رحمان بابا او دا رې نور.

 دهنر اړتيا:

د هنر په  ېدلته له ډدرو خلکو رره دا پوښتنه را پيداشي چې موږ ول ييښا
اړه دومره غږدږو؟ خو  ه دلته دا خنره په  غـرده کـوم چـې  مـوږ ټولنـه تـر هـرې        

هنـر دهـر هېـواد او      بلې ټولنې هنر ته  ياتـه اړتيـا لـر . ځکـه چـې اوس مهـال      
. که موږ د پرد  فرهنـګ مسـه نيـول     د يرره تړل کولتورټولنې له فرهنګ او 

سه نيـول غـواړو نـو مـوږ بايـد پـه       غواړو او يا موږ د پرديو ډرامو او فلمونو م
ــو فرهنګــي         ــه  دې الرې دپردي ــړو او ل ــام وک ــه پ ــر  ودې ت ــې هن ــه ک ــه ټولن خپل
يرغلونو مسه ونيسو. ددې ترڅنګ له اورـنيو بېالبېلـو هنرونـو څسـه پـه دټـه       

 اخيستنې رره خپل اصيل فرهنګ نورې نړۍ ته وړاندې کړو.

 تر ددرد کلنې جګړې دمسه:

 هېواد او ټولنه کې هر څه په نسنې ډول رم وو. درې لسيزې دمسه  موږ په

 لـه هغه مهال په خلکو کې دټولنيز شرور کچـه هـم لـوړه وهملـه همـدې املـه       
لږو امکاناتو رره رره  موږ په ټولنه کې هنر  وده په پراخېدو وه. دبېلګې په 
توده موږ په شررم مورـيقيم ډرامـېم تيـاتر م انځـوردرۍ او نـورو برخـو کـې        

ان لــرل چــې هــم يــې خلکــو تــه تقــري: ورکولــه او هــم پــه داونــېيو  رــتر هنــر منــد
 .وپښتني فرهنګ د ودې لپاره کارکاو هېوادونو کې د اصيل

 حالت:  اورن

نځه ددرشو کلونو راهيسې په پښتنه ټولنـه کـې دجګـړې اور بـل     يله تېرو پ
 .ید
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ــ   شــتهمد پرديــو ايــېيالوژيو او فرهنګونــو خپردــدا او     ه رــوله او امنيــت ن
ژوند لومړيتوبونه هم  اقتدادم کـار او  ...   ښه په در  کې روانه دهم دپراختيا 

نور د  م که لږ دا خنره روښانه کړو نو دومره به ووايو چې اوس مهال پښـتانه  
خو که يو نـيم څـوک پيداشـي چـې      مپه ټوليزه توده له دهو رتونزو رره مخ د 

کـې پراتـه و . هغـه    هنر ته مسه کړ   نو ډدرې رتونزې او خنېونه ورته په مـخ  
او کوم بل هېواد ته پناه  يچې يا هنر پردږد  او له دې ټولنې وتښت  مجنور د
 يوري.

 رتونزې او خنېونه:

پسوا په پښتنه ټولنه کې  دهنر د ودې په مسکې رـتونزې ډدـرې کمـې وې    
 ډدرې شوې د . اوس خو 

 شرم:

خنـې   یو ټولـو لـومړ  نـ  مکله چې  موږ په ټولنه کې څوک هنـر تـه مسـه کـو     
  خو هغه ته  موږ په ټولنه کـې پـه رـپکه    ړ. که بيا هم څوک جرات وکیشرم د

نـو   مشـي  یرترده کتل کېږ . دبېلګې په که يو څوک وغواړ  چـې رـندرغاړ  
چـې پـه    یاول خو ورته په کور کې اجا ه نه ورکول کېږ . نو هنرمند مجنوره د

ماليـانو دفتـواوو    لـه نو بيا  مپټه هنر ته مسه کړ . که دکور اجا ه ترالره کړ 
 نه خالصېږ . څسهاو کقر  ټاپو 

 ريال نه شتون:ېچاپ د

ريال نه شتون يوه رتره رتونزه دهم دبېلګې ې موږ په ټولنه کې دهنر  چاپ
په توده که يـو څـوک پـه خپـل کـور کـې انځـور دـر  کـو م کـه هغـه خپـل هنـر              

ت پوه نـه شـيم ددې   نندارې ته وړاندې نه کړ  او يا څوک دهغه دهنر په ار ښ
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تر څنګ هغه ته له دې الرې ماد  عايد الس ته ورنه شي نو هغـه بـه ډدـر ژر لـه     
هنرمنـد او دهنـر د ودې لپـاره     خپل هنر نه الس په رر شيم نو له همدې املـه د 

 . یديوه منارب چاپېريال شتون ډدر اړين د

 د رو نيزو مرکزونو نه شتون:

رو نيـز هنـر  مرکزونـه و  چـې ځوانـان      په نوره نړۍ کې دهنر د ودې لپاره 
ــې رو   ــه کـ ــې       پـ ــتيو کـ ــه رخدـ ــه پـ ــه ډول مرکزونـ ــاتره دغـ ــه  يـ او همدارنګـ

پرانيستي و  چې ځوانان او ماشومان او په تېره نجونې ترې دټه پورته کـړ   
شـته  اوکـه و  هـم دپوهنتـون پـه      ه خو  موږ په ټولنه کـې دغـه ډول مرکزونـه نـ    

 ر له کمښت رره مخ يو.چې موږ د کد یکچهم همدا المل د

 ابتذال:

هڅـې يـو مـخ پـر ټپـه والړې        دارې هم نـه ده چـې  مـوږ پـه ټولنـه کـې هنـر       
م دبېلګـې پـه تودـه اورـني پښـتو      ید مموږ هم هنر لرو خو هغه منتـذل هنـر د  

خـو دهنـر څـرک پـه کـې نـه        مفلمونه چې دپنجابيانو له خـوا پـه پښـتو جـوړدږ     
 رتردو کېږ  .

 غوړددا الرې چارې: ر دهن په پښتنه ټولنه کې د
 موږپه پښتنه ټولنه کې يو شمېر دارې هنر  بېلګې لرو چې که کار ورتـه  
وشي او نړۍ ته وړاندې شي نو ډدر ژر به په نړۍ کـې پښـتون هنـر وده وکـړ م     
په دې برخه کې که د بېلګې په توده اتڼ راواخلو او دروپـي ډول يـې بېالبېلـو    

ۍ کـې بـه  مـوږ دفرهنـګ د خپردـدو  مينـه       هېوادونو ته وارتوو نو په ټوله نړ
 برابره شي.



 

 

74 

چـې پـه دې    یدغه مهال بيا د يوه هېواد حکومت او د فرهنـګ و ارت اړ د 
 برخه کې کار وکړ  او خپل هنر  فرهنګ ته په منسم ډول کار وکړ .

نــو روښــنقکره ټولنــه   مخــو کــه چېرتــه حکومــت دې برخــې تــه پــام نــه کــو    
 مسوليت لر  چې په دې برخه خپل ررالت تر رره کړ .

 راتلونکې هيلې:
شـي   یکه هر څنګه و  په راتلونکې کې يو شمېر ځوان ارـتردادونه کـوال  

 دهنر الر ونيسي او د خپلې ټولنې هنر  اړتياوې  ورپوره کړ . 

 پايله:
پښـتانه پـه هنـر     تر دې ټولو خنرو ورورته موږ دې پايلې تـه ررـېږو چـې    

نړۍ کې  غوره ارتردادونه لـر م کـه اوس مـوږ دهغـو هنرمنـدانو نـوملړ جـوړ        
شمېر يې تر  ردونو وررېږ . خو تر ټولو مهمـه خنـره داده چـې     يېنو ښا مکړو

په خپل ځان او بيا په  یپه پښتنه ټولنه کې دهنر  ودې او پراختيا لپاره لومړ
هنر  چاپېريال په رامنځته کولـو رـره   ټولنه کې هنر  ذوقونه ورو و  او ديوه 

 د ريالو ټولنو په کتار کې راشو.

کې داخنره هم ديادونې وړ بولم چې که هر څومره  موږ په ټولنه کې   په پا
 هنر وده کو  نو هومره به رولې او امنيت ته الره هواردږ .

 هنر  ودې په هيله د کې ټولنه يپه پښتن

 یپا
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 عزت اهلل شمسز 

 ريالې ژبېپښتانه او 
 

 یکمال د ی ده کول که لو ېژ ب ېنور

 ي دهــــــمالـــک ــېرول بــېه هــپله ژبــخ

ــزې ادارې پــ    د ــوې څېړني ــو ي ــال د  ۱۹۹۷ رملګــرو ملتون ــړۍ د  مــيالد  ک ن
ژبو تر څېړنې ورورته وانګېرله چې په راتلونکـو رـلو کلونـو کـې بـه       (۶۵۲۸)

يا مړې شوې و  او يا به هم له خالر رره مخ و م چې له خالر  ييددې ژبو نيما
رره مسامخ ژبو کې پښتو ژبه هم ياده شوې ده. دغه خنره اورمهال يو ځل بيـا  

هــم پــه  NicholasEvansنيکــوالس اوانــس ز ژبپــوه او ژورناليســت دــيــو انګر
يوې ژبې  خپل کتاب ) دغه کلمات چې مر ( کې کړې ده. دده په نسر کله چې د

ريــال لــه بېالبېلــو رــتونزو رــره     ېلــه ريارــيم اقتدــاد  او د چاپ   کېيــونو
نو دوه الرې لر ؛ يا به ځان له خپلو داونېيو ژبو رره ريال کو   ممسامخ شي

او يا به د  ورورو ژبو غېږې تـه ورلـودږ . دده پـه نسـر اورـمهال د ژبـو تـرمنځ        
  نو رره مخ کړريالي دومره رسته ده چې ټولنې يې له نه جنرانېدونکو  يانو

 د . 

اطالعــات لکــه  يکــزې ررــنۍ يــا الکټرونييــيپــه نننيــو شــرايالو کــې ډلــه  
ــانټرن ــه      دام ټلوې ــنيو او د عام ــاپولوم چــاپي رر ــابونو چ ــوم د کت ــونم راډي زي

چې هره شېنه له ملي پولـو   یپوهاو  نورو ورايلو دومره چټک پرمستګ کړ
نړيوالو پولو ته ور داخلېږ  او خپلې اغېزې پر نورو ملتونو او قومونـو   څسه

انقالب اوس د مساطنينو د راجلنولـو لپـاره پـه يـو      يکشيند . دغه الکټروني
ــو  ــدل شـ ــيالۍ بـ ــو او      یرـ ــو ژبـ ــک د خپلـ ــات خلـ ــو   يـ ــه کـ ــوک هڅـ او هرڅـ
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 پرودرامونو تر پوښي الندې راولي.  هر داونې  هېواد يا ژبه چـې د نـورو پـه   
و  ارو مـرو بـه    ې  برخو کې پرمستللکولتورتداد  او پرتله په رياريم اق

خپل داونېيان تر اغېز الندې راولي. افغانستان لـه ددرشـو کلونـو راهيسـې د     
رورانو تر يرغل ورورته او بيا تر کورنۍ او نننۍ جګړې پـورې پـه ريارـيم    

چـې پـه    می  برخو کې لـه دهـو رـتونزو رـره مسـامخ شـو      کولتوراقتداد  او 
ــدۍ لــه املــه پــه ټولــو ريارــيم           ــانګړ  تودــه پښــتانه بيــا د روانــۍ تراژي ځ

 کې تر نورو  يات  يانمن شو  د .  و  برخکولتوراقتداد  او 

د پښتنو ريارتوالو د نارالمو ريارتونو له کنلـه رـره لـه دې چـې پښـتو      
کال راهيسـې پـه ارارـي قـانون کـې پـه ملـي او ررـمي ژبـه منـل            ۱۳۴۳ژبه له 
 یونـو کـې ررـمي حيثيـت نـه د     خو تر اوره يـې هـم پـه ادارو او دفتر    مدهشوې 

در  او بيا پښـتو تـه اړول    یلواي: لومړ مي اعالميېم قوانينم. رریپيدا کړ
او بيــا د   لــه ښــوونځيو نيــولې د لــوړو  ده کــړو تــر مورســاتو پــورې   . کېــږ 

ــه         ــه کل ــو ررــمي او کل ــر ورځني ــولې ت ــه ني ريارــتم اقتدــادم ديپلومارــۍ ن
چـې پـه نشـت حسـاب      یپورې يې ارترمال دومـره محـدود شـو    ررمي چارونا
او خپلـه   يي. ريارتوال مو فکر کو  چې که ځان نورو ته غير پښـتون وښـ  ید

نـو نړيوالـو او پـه افغانسـتان کـې مېشـتو قومونـو تـه بـه ملـي            مژبه هېره کـړ  
ــاب         ــه کت ــه در  ژب ــه پ شسدــيت ښــکاره شــيم پښــتون ليکــوال فکــر کــو  ک

عـــالم ښـــکاره شـــيم د شسدـــي ښـــوونځيو   یلکـــو تـــه بـــه لـــونـــو خ يمکـــولي
نو بيا به مـو شـادردان    مکه  ده کړې په پښتو ورکړو ييپښتون وا  کجوړوون

نـو ژبـه يـې     مکم و م ملي تجار باور لر  چې که پر کومې ررنۍ پانګونه کوم
بايد در  و  چې مسـاطنين مـې  يـات و م لنـېه دا چـې پـه هـره برخـه کـې تـر           
دغسې يوې ځپل شوې روحيې الندې کار کوو. تر اوره پورې يـوا ې پـه در    
ژبه کې رلګونه علمي کتابونه پښتنو ليکوالو ليکليم دغـه پښـتانه ليکـوال    

بـارونو حاکمـانو تـه    او يـا د در  يير بـا ارـترداده وښـ   دددې لپاره چې ځانونه ډ
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بيا نو ټـولې او يـا مهمـې ليکنـې پـه پاررـي ژبـه تـر          ييځان ملي شسديت وښ
رــره کــو . همدارــې پــه رــلګونو نــورو پښــتنو ډاکټرانــوم پــوځي مــاهرانوم     
انجينرانوم تاريخ پوهانوم ريارتپوهانوم ژورناليستانو او لويو ديني علماو 

ړې ده او يا هم اردو ته.  ياتره خپله ژبه له نسره غورځولې يا يې در  ته مسه ک
ماليان خو مو له بده مرغه له در  او عربي پرته يوه صقحه هم نه شـي ليکلـي.   
دا رتونزه يوا ې په افغانستان کې نه دهم په کـو ه پښـتونسوا کـې هـم   يـات      

همدارې يو برخليک رره مخ د  چې هڅه کـو  خپـل کمالونـه     الر ليکوېشم
 .ييپه اردو ژبه خلکو ته وښا

پــورتنۍ يــادې شــوې رــتونزې او دې تــه ورتــه نــور لســګونه خنېونــه ددې   
رنب شو  چې علمي او اکاډميک بنسټونه مو وده نه کو م هغومره پانګونه 

اردوم پاررـي او ددې ژبـې پـر علمـيم اقتدـاد  او       ؛چې  موږ پر ريالو ژبـو 
دا پر پښتو ژبه نه کېږ . په کابل او پېښور کې همـ  م  بنسټونو کېږ کولتور

له غا چلينر رره مسامخ د م د لـوړو  ده کـړو پـه     يکاوس پښتانه  ده کوون
 يـــاتره  مدولتــي او شسدـــي مورســاتو کـــې چــې کـــوم دررــونه ويـــل کېــږ      

ز . دکابـل او پېښـور لويـو    دـ نې يې يا پارري د  او يا هـم اردو او انګر يچرر
  زدـ ننـوځي پـه  ردونـه پاررـيم اردو او انګر     یلويو کتـابتونونو تـه چـې رـړ    
مګر پښتو کتابونه او په ځانګړ  ډول په پښـتو   مکتابونه په کې موندل کېږ 

ژبه راينسي او علمي کتابونه په کـې پـه نشـت شـمار د . د پوهنتونونـو هغـه       
چپټرونــه او يــا  یپښـتانه ارــتادان چــې محدــالنو تــه  ده کــړه ورکــو  د هغــو 

چـې درس هـم    کتابونه هم  ياتره په در  ژبه ليکل شوې د  او هڅه يـې دا و  
 . ييپه در  ژبه ووا

پر دې رربېره له تېرو څو کلونو را پددسوا په کو ه او بره پښتونسوا کې د 
م د ډرامېم  تياتر او موريقۍ هنرونـو  ييجګړو او نورو غميزو له کنله رينما
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ته هم ځانګړې پاملرنه نه ده شوېم د پنجابي ژبې په اړه مـې اوردـدلي وو چـې    
خـو همـدې پنجـابي مورـيقۍ لـه مردـه        مپه حالت کـې وه پنجابۍ ژبه د مړينې 

وژغورهم ډراموم تياترونو او رينما وده ورکړه تر دې چـې کـه لـه اردو ژبـې نـه      
نو ورورته خو ترې نه د  پاتې. مګر پښتانه چې  منه و  یيې ځان مسکې کړ

او فرهنګ خاوندان د  دومـره شـاته پـاتې شـول چـې خپلـه        کولتوريوه غني  د
او پاررـي فلمونـو م ډرامـو او رـيريالونو      يکـ پـر اردوم هنـد م تر  هنر  تنـده  
 ماتو . 

د پښتو ژبې يوه بله لويه رتونزه داده چې ليکوال او شاعران يې فکر کو  
يوا ې د خپلو ريالو  یدو يسې د م ته به واييکټوله ژبه همدا شرر  او لنېې 

نيزو کارونو خنر سې ليدلي او نور يې پر علمي او څېړيکژبو شررونه او لنېې 
نه د .  موږ د داونېيو ژبـو اردو او پاررـي ليکـوال او شـاعران نـه يـوا ې دا       

بلکــې هــر کــال د ژبــې د ودې او ال پراختيــا لپــاره       مچــې هنــر  اثــار پنځــو    
لسګونه علمي غونېې او ريمينارونه جوړو م خپل مشران او پوهـان نـا و    

د ژبـو پـر لـور  روان د  د     یز  ژبې نـه ددو داو د لغتونو هغه توپان چې انګر
هغه مسې ته يـا خـو بندونـه جـوړو  او يـا ورتـه نـورې حـل الرې پيـدا کـو . د           
پاررـي او اردو ژبـې پـه اړه ويــل کېـږ   چـې لسـګونه ژبپوهــان يـې يـوا ې پــه         
همدې برخه کې کار کو  چې ورځنۍ رياريم علميم اقتداد م راينسـيم  

 يکـ ژبو کـې حـل کـړ م دارـې ټ    ادبي او نورې کليمې او اصالالحات په خپلو 
 یو م چــې بــاالخره ددو څســهلــه خپلــو ژبــو  یښــه يــې ددويورتــه لټــو  چــې ر

 شي.  یشي په ارانۍ دغه لغتونه او اصالالحات ه م کړا  ملتونه وکول

افغانستان تـه د نړيوالـو لـه راتـګ رـره رـم د نويـو راينسـيم اقتدـاد م          
اصـالالحاتو يـو رـيل را خوشـې     رياري او نورو ررـنيزو نومونـوم کليمـو او    

م موږ هره ورځ د بانکدارۍم  راعتم مالدارۍم ررنيو او ډدرو نورو برخو ید
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کې په دوامداره توده پردۍ کليمې او اصالالحات کارووم مګر ددغو کليمـو  
نـو هغـه يـا پـه نشـت شـمېر        ملرو هم کېاو اصالالحاتو لپاره که چېرته پښتو ټ

م یشـو  یليکوالـو لـه خـوا کـار نـه د      يکمسـل  زه توده دييد  او يا پرې په ډله 
يـا خـو پاررـي ژبـې تـه مسـه        یچې ددغو پښتو ټکو پـر ځـا   یهمدا يې رنب د

کوو او يا هم اردو ته. ددغسې اکـاډميکو کـارونو د نشـتوالي لـه کنلـه  يـاتره       
ليکوال د راينسي او عدـر  علومـو د کتـابونو د نـه ژبـاړلو او يـا هـم ليکلـو         

پـه انـد تـر اورـه مريـار  قامورـونه نـه د          یځکه ددولپاره  ړه نه ښه کو م 
 شي.  یرامنځته شو  چې له پارري او اردو رره ريالي وکړا

 حل الرې:  

چـې د غږدـدا رـربېره     یمژبه د يو قوم او هېواد ملي هويت د -
پرې د خپـل ژونـد ټـولې چـارې مقاهمـهمراکړهم ورکـړه او راشـه درشـه هـم          

ار ښــتونه او  خپلــې ويــاړنې او  شــراير او   کولتــورکــو م خپــل دينــېم  
له همدې وريلې نورو ته لېږدو م که چېرې يې ژبه ختمه شوه  احسارات

نو بيا يې هويت هم وررره ختمېږ . پښتانه که چېرې غواړ  چې ژبه يـې  
نو په پياوړ  پښتني روحيه دې  ملږ تر لږه له داونېيو ژبو رره رياله شي
وتـړ . ريارـتوال دې پـه ريارـت     د ژوند په هر ډدر کې کار کولو ته مال 

ــې پــه           ــه رــودادرۍم ليکــوال ي ــې پ ــې پښــتون شــي او ملــي رــودادر ي ک
  .ليکوالۍ او هنرمند يې په هنر  نوښتونو کې

 یپښتنو  ده کوونکو او محدالنو تـه دې  مينـه برابـره کـړا     -
په خپله ژبه  ده کړه وکړ  او  په خپله ژبه کـې خپـل علمـي خالقيـت      مشي

 ورکړ .  او ارترداد ته وده
د پښتو ژبې لپـاره دې علمـي بنسـټونه لکـه د لـوړو  ده کـړو        -

عامه  یلو ی  مرکزونه او لوکولتورمورسېم څېړنيز مرکزونهم هنر  او 
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کتابتونونه جوړ شي چې په دغو علمي بنسټونو او مرکزونو کـې پښـتانه   
پوهان د نورو ملتونو له تجربو نه مثنته دټه واخلي او خپله ژبه او هويـت  

 وراتي.  یندژو
 یلـو  یودې لپاره دې په واليتونو کـې لـو   او هنر د کولتورد  -

رالونونه جوړ شي چې پښتانه هنرمندانم ليکـواالنم شـاعران او د نـورو    
مســلکونو خاونــدان پــه کــې خپلــې صــنقي غونــېې جــوړې کــړ  او خپلــې  

 رتونزې حل کړ . 
ژبه بايد يوا ې تر ويلو پـورې محـدوده پـاتې نـه شـي.  مـوږ        -

ســه او نــاول کــې نــهم بلکــې د يکځــوان ارــتردادونه دې يــوا ې پــه شــررم 
ژوند په ټولو ډدرونوم راينسم حقـو م اقتدـادم ټکنـالوژۍم ريارـتم     

م ځکه ژبه په همدغسې کتابونو او يکطب او نورو برخو کې کتابونه ولي
 شي.  یکېدا هو رره ريالار ښتناکو اثارو له نور

ز کتابونـه  يـ يسـه  يکد ماشومانو لپاره دې دټور تدـوير  او   -
وليکـــل شـــي. پـــه اردو او پاررـــي ژبـــو کـــې اورـــمهال ماشـــومانو تـــه ان  

مـواد برابـر شـو  چـې      يکـ راينسي قامورونه او نـور ډول ډول الکټروني 
نه  ذهنونه يې پراخو  او غواړ  اوالدونه يې د نړۍ له کاروانه شاته پاتې

 شي. 
ددې لپـاره چـې د ررـنيو لـه شـته والـي رـمه دټـه واخيســتل          -

ال مـه ده چـې    مشي او د داونېيو ژبو د ررنيو له فرهنګي يرغل نه بک شو
يو شـمېر پـانګوال د ډرامـوم رـيريالونو  او نـورو هنـر  کـارونو د توليـد         
مرکزونه جوړ کړ .   ما د مرلوماتو له مسې همدا اوس  ياتره ډرامـې يـا   

ه پېښور کې د پنجابي پانګوالو په ما برابردږ  او يا دلته په کابـل  خو پ
 کې د ايراني ډوله کابورا او نورو مرکزونو په وريله. 
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له بهرنيو ژبو څسه پښـتو تـه ژبـاړه کـه څـه هـم پـه دـېوډ ډول          -
روانه دهم خو په دغـه بهيـر کـې بايـد هڅـې منسمـې شـيم ډدـر ځلـه دارـې           

او يـا هـم پـه غيـر شـرور        یاپ شـو ليدل شو  چې يو کتـاب دوه ځلـي چـ   
ژبـاړل   څسـه ز  او نورو ژبو دتوده دارې يو کتاب له اردوم پارريم انګر

چې تر دټې يې موږ ته تاوان ډدر و . د ژباړې کار دې هـم چټـک او    یشو
هم دقيا  شي. د  اردو او پارري ژبې يـو غـا شـمېر کتابونـه هغـه ژبـاړې       

کړې د م  څسهز م فرانسو  او الماني ژبو دله روريم انګر ید  چې دو
ــوپير صــرف همــدومره د   یددو خــو  مــوږ او  ــرمنځ ت ــل  یچــې دو یت د خپ

ــا هــم       ــورو کتــابپلورونکو او ي ــاړې کــو  او مــوږ د ن مســلک رــره رــم ژب
 رياري مشرانو په ذو  او رليقه کار کوو. 

شي د دودل ژباړې   هغه پښتانه چې انټرنا کې وړتيا لر  که وکول -
خو هغـه   مو ور پورته کړ . پښتو که څه هم انټرنا ته ورداخله شوې دهته پښت

ډول چې داونېۍ ژبې په پراخه توده انټرنا کې شاملې شوې د م پښـتو ژبـه   
 ال هم رتونزې لر . 

د داونېيو هېوادونو په ژبـه دـڼ اناليـن کتابتونونـه مونـدل کېـږ  او        -
ه ورپورتـه کـړ م کـه    ان خپلې  ړې کتابسانې او ارشـيقونه هـم انټرنـا تـ     یدو

يـوه مـنسم پـالن لـه مسـې پښـتو کتابونـه انټرنـا تـه           شـي د   پښتانه هم وکـول 
پورته کړ  او په انټرنا کې غني کتابتونونه ولر  چې پښـتانه د نـړۍ پـه هـر     

 ولر .   دوټ کې دې موادو ته الررر
د خوشال بابا د وينا په مددا  پښتو ال اوس هم بکره پرته ده او الهم  -

او لږ نورو خلکو ته مررفي  یژونديو ژبو په پرتله ډدر لږ کار ورته شو د نړۍ د
 م کولتـور م هغه کسان چې نورو ژبو ته د ژباړې وړتيا لر  ددې ژبې هد ېشو

ــه د     ــزې کـ ــتانونه او ان روانـــې تراژيـــدۍ او غميـ ــارم شـــررونهم دارـ هنـــر  اثـ
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او ډرامې هنرونو په بهـه و  او کـه ليکـل شـوې و   نـورو تـه دې پـه         يېرينما
 مريار  ډول و ژباړ .

ژبــاړه کــو  مثنتــې او دټــورې   څســههغــه ليکــوال چــې لــه نــورو ژبــو    -
 ېدې د نورو ژبو اصالالحات او جمل یليکنې او کتابونه دې وژباړ  او لومړ

ورو دتنـدې  د خپلې خـوږې ژبـې پښـتو پـه بـاده کـې واچـو  او بيـا دې يـې د نـ          
 ماتولو لپاره وړاندې کړ . 

هغه ديني علما چې د کتابونو د ليکلـو وړتيـا لـر  دينـي او ارـالمي       -
 او خپل ولس ته يې وړاندې کړ .  يکعلوم دې په کتابي بهه په پښتو ژبه ولي

اورمهال په کو ه او بره پښتونسوا کې يو شمېر ررنۍ لـروم چـې تـر     -
ره ښـه خنـره و  چـې پښـتانه     دـ د  دا بـه ډ  يوه حده په خپلو کارونو کې بريـالۍ 

مالي  یرودادر خپل اعالنونه پښتو ژبو ررنيو ته ورکړ  او له دې الرې ددو
 رتونزې ور حل کړ .

ره ختمه شوې چې پښتو ژبه د رو دار ژبه نه دهم دلنېه دا چې نن رنا هغه و
نـو هـم بـه يـې خپـل ولـس تـه         ماورمهال که څوک پر پښتو ژبه پانګونـه وکـړ   

و  او هم به يې ژبـه د نـورو رـياله شـوې و . پـه لسـګونو دارـې         یمت کړخد
کـه   مصنرتونه شته چې په ملياردونه ډالره پانګـه پـه کـې ښـکته پورتـه کېـږ       

موږ خپله ژبه ورته چمتو نه کړو بيا به نو دغـه صـنرتونه او دټـې هـم  مـوږ نـه       
ميېيام د کتاب صـنرتم د ژبـاړې    يکو . اورمهال د فلمم ډرامېم الکټروني

فرصــتونو  صــنرتم د وکالــتم تنليغــاتو او  ردونــو نــورو صــنرتونو او کــار 
شي چې هم نورې ژبې  ده کړو او هم خپله ژبه مـو    خپلول يوا ې په دې کېدل

شـو او کـه نـه     یدومره وړتيا ولر  چې له دغو کار  فرصتونو دټه واخيسـتال 
وانس په خنره بـه د نـړۍ لـه صـنرتي انقالبـه      ز ژبپوه نيکوالس ادهماغه د انګر

مه کړه  مـوږ   یبه ددې رنب شي چې خدا  اته پاتې يو او دا شاته پاتې والش
 ژبه او هويت هم په دې روانه تراژيدۍ کې رانه ورکه شي. 
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 : يييو شاعر وا

 ږ دې کورونه نه جوړـــو شګو کـــوچ

 ږ ده جوړــه نـې محلونـــوا کــــه هــــپ

 قوت پيدا کړه په خپل ځان کېد عمل 

 ږ ده جوړـه نــومونــو قــرو خــه خنــــپ



 

 

84 

 چترال همت شينوار   

 پښتون
 یرا لو  دلدږدپښتون د نورو انسانانو په څير د نړۍ به رينه   چېکله هم 

الس ور وړانــد  کــړ  او د  يــېاو د ژونــد ژواک ارــنابو او ورــايلو تــه   یشــو
و نـور هـم ورتـه    خـ   دهلـ   ښـاغل  يـې نـو ځـان     خپل قدم وهلـ  يېپر مخ  کېځم

او د  ېپـر مـخ د عـزت پريښـته بللـ      کـې د ځم يېل ځان پښاغلي ښکاره شو  خ
بادار  مخپل ځان يې کېپه درنه رترده کتلي په خپله هنداره  يېنورو عزت ته 

پښـتون   چـې بد راغلي نو همدا وجه ده  يېخو د نورو غالم کولو څسه  م ليدل
 يـې او دنورو ژبو پـه نيمګړتيـا    یشو  ژبي پښتو ته هوډمن پات د خپلي  يږ 

د  ېپښـتو د پښـتون څيـره ده يـوا      چې ینو همدا دليل د  خوځول یغوږ نه د
نو  یرڼا د ېکور بله ډيوه ده او ټول کور پر ید لو ۍد نړ کېپښتون څيره نه بل

راتـاو   ېکـ امار بـه غيـږ   ښـ رته دغه رڼا  يانمنه شي نو کور به مو د تيار  چېکه 
په  ولنو وتړل شي او دعقل لمن به مو دومره تياره او  ېشي او  ړه به مو د وير

ټغـر او   ېجـوړ  و  او دخپلـي کـوټ    کېبه په  ېد مار او لړم ځال چېخيرنه و  
هـره تيـاره بـال  يـږو       چېبه د بالدانو اوا ونه راته شروع کړ  ځکه نه لمڅي 

 یفـرض د  مـوږ   و  نـو اوس دا   د بال مور بوره شـو  کېاو د رڼادانو په وطن 
د خپل کور ډيوه بله وراتو تر څو د نړ  د تورتم د بالدانو ښکار نه شو او  چې

داللـۍ درمـه نغـاره    د پښـتو او پښـتون پـه نـوم د      چـې کړو ه هيچا ته اجا ه ورن
پښـتو   چېخنره د نړۍ په کچه ټول اوده ذهنونه راويي شي  ېوټنګو  او په د

 کــېبل مشـي  یدکېــڅــوک دعـوه ديـر    يـې ده او نــه ه کسـو مــال او متـاع نـ    د څـو 
پښتو  چېځکه  ید ټول انسانيت مال د کېپښتو د ټولو پښتنو او په مجموع 

او محنت فلسقه ده نو ځکه پښتون په پښتو  ېپښتو د مين ینوم دد انسانيت 
 چېشي  یست مجموعه ده او ح رت انسان کوالرره د ارالم د ښکال او ښاي
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ودــور  او دا  کــېد خپــل خــواږه ژونــد څيــره او م ــمون د پښــتو پــه هنــداره    
پښتون په پښتو رره د ژونـد مريارـت مديـن م مـذهب      چېحقيقت درک کړ  

پښـتون   ېاو دا د همـد  ید  کاو دنورو انساناني همـدرديو مرمـار او رـاتون   
 لـه او محنـت هغـه روڼ تدـوير     ېنـړۍ تـه د پښـتو د مينـ     ېټـول  چې یررالت د

ه تــر  جــوړه شــو  او ح ــرت پښــتونوال چــېتيــارو دمــاغونو څســه راوبارــي 
ږ  او دا کېـ د ولس او وطن خـادم پـه پښـتو پيژنـدل      چېقانع کړ   ېانسان پد

ره د ټولـو مـذاهنو اخـال  او    پښتون قوم په پښـتو رـ   چې يېنړۍ ته وښا ېټول
 . ید وفا او ايماندارۍ عسيم قوت د ینور د

په هغي پور  اړونده فرامينو او قوانينو د ژوند د ټولو تهذيني فلسقو او 
ه يوه ژوره رو نيزه مدررـه بلـل   ګهو لپاره پښتو او پښتونوالښېژواک او خير 

د  چـې د نـړۍ هغـه تـور او تيـاره ذهـن       چـې  ینو ځکه دا د پښتون فرض د ېشو
د دښـمني مـز  غزولـي راويي او قـانع کـړ  او دنـړۍ        ېوړانـد  رپښتون قوم پ

 مږد دـ رـنګر پر   نيـول  ېوړانـد  رد پښـتون پـ   چـې دوډ دـوډ پـه د  و پوهـو     
او  ینداف م عدالت او ريښـتينولي نـوم د  م امن م ا ېپښتون د رول چېځکه 

 یذهن د ريښتيني ديموکرارۍ مرکز د د پښتون قوم  ړه او چې ييدا هم وښا
 لـه د نور  دنيا په څيـر چـل ول ټګـي او بردـي      کېکراري او د پښتون په ديمو

ږو  او د درره وجود نه لر  د نور  نړۍ چل ولي ديموکراري فتنه او فساد  
د پښـتو   چـې  کـې ولس رتر او اخال   يانمنو  خو د پښتون په ديموکرارـۍ  

ا يله ورايه ښکار  او ب کېپه اصولو رمنال و  مساوات او ټولنيز عدالت په 
 ی الم رره ښه مقابله کوال لهد مسلوم په مالتړ  چې یښه رپاهي هم دپښتون 

 ېد الس توره او تنردي د خپلي رين لپاره د  الم یوروردلو ېشي او د نړيوال
اخالقي فلسقه  ېدار کېد پښتون په قاموس  چېځکه  مشي  راورتل ېالند

د  يـې ه او نـ  ېهـم نـده ليـدل    کـې د نړۍ نورو قومونو هغـه پـه خـوب     چېپرته ده 
خيال او فکر نيلي په هغي خوا ځغلولي د  ځکه د پښتون فلسقه پښتو ده نـو  
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سـاني ا ادۍ مسنيـو  م انسـان    بيا پښتو پښتون ته د غال م چل م فريب م د ان
بـي   کـې خيانـت او پـه وعـده     کـې م ټګـي او بردـي دوکـه او پـه امانـت       ېغولـون 
انسان د اکرام د رپکاو  رنب درځـي اجـا ه    چېاو داري نور عملونه  يېوفا

د پليتۍ تور داغ را څردند شي ځکـه   ېد پښتون په پاکه لمن د چېنه ورکو  
 ید یديموکرارۍ پلو او مالتړ کېهر پښتون د حيانا کېپه رياري دنيا  چې

 ېري خدلت لـه مسـ  يلپاره هوډمن پاتي شو  خو د خپل طن یا اد ېاو نړيوال
ــره   ــېد نســام هغــه څي ــد  راځــي   ي ــره ب ــا  چــېډي ــو   هلتــه د حي او عــزت د لوټول

 ېد او پيمان م عقيده او ايمـان د بـ  و  او وعده او وفا م عه  دلېبا ارونه لګ
د پښـتون فلسـقه يـو     چـې نځيرونـو تـړل شـو  و  ځکـه      حيا ديموکرارـۍ پـه   

 لـه و محنـت  نړيوال تدوير د  او پښتون ا اد  د انسـان لپـاره غـواړ  مينـه ا    
پـه   ی؟د یکـوم ځـا   د ی؟دا څـوک د  ييـ ووا چـې  ېده بيـدون لـ   انسان رره کو 

او  ېد بشـر پـالن   چـې نـړۍ   ېهغه پـرمخ تللـ   ېکوم رنګ او کومه عقيده لر  ول
او ځانونـه د ټـول انسـانيت ټيکـداران      ید  پـه الس نيـول   ېيبيرغ  ېبشر راتن

 ېالند ېر تور  ړه او خيرن ذهن رره بشر ته د خدمت تر جنېدمررفي کو  په ډ
ديموکرارـي   ېجوړو  او هغه  ريښتين ېد بشر د هالکت او تناه کولو مندوب

کول  ۍد بشر اصلي حقيقي او اخالقي ا اد  موجوده و   ند کې ېپه هغ چې
الک در  نـړۍ فلسـقه د پښـتون د فلسـقي پـه      کېد ښ چېغواړ  نو ځکه وايو 

د  د پښـتون فلسـقه پښـتو ده او پښـتو پـه       چـې انېول ډيره کمـزور  ده ځکـه   
بشر لپاره خدمت  م د مسلوم ملګرتيا م د  الم  چېاصل ډيره محکمه والړه ده 

مقابله م په خپله خنره ودريدل م د ځان دفاع او راتنه م نورو ته ورر نه ررـول  
د پښـتون   چېخالصه دا یم خپلي حيا ا وعزت رره مينه د نورو د عزت درناو
و پښـتو او پښـتونواله   ا یپه فلسـقه د ټـول انسـانيت مقـام خونـد  رـاتل شـو       
خپـل ځـان خپلـه ژبـه خپـل       چـې هيچا ته په هيڅ صورت د د  اجا ه نـه ورکـو    

 الس خپل  ور او قوت د بل په ورر ارترمال کړ .
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 ېاو د د  انو بيا د دناهونو الر نيولروخو برعکس د نړۍ د نورو فلسقو پي
 يـې نرمـت   یلـو  ۍد انسـان د مقـام دفـاع او مالتـړ وکـړ  او دا اد      چې یپر ځا

تـوره پورتـه کـړ  او د بشـر د حقوقـو       يـې خوند  وراتل شي د انسان پـه وـد   
 ېاو په غرب پـور  تړلـ   یانګړ ال د تور رنګو او رپين رنګو ت ادونو مرکز د
او د بشـر د حقوقـو او    یديموکراري څسـه د ارـرايلو نسـامي رـنګر جـوړ شـو      

رـو يږ  او د   کـې ټولـه نـړۍ پـه نمـرود  اور      يـې تر شرار الند   ۍديموکرار
د  يـې را پيـدا کـړ  خـو اوس     ېشـل ژبـ   کـې په يوه خوله  يېچور او چپاو لپاره 

نو ځکه پښتون قوم نړيواله فلسقه او  ېمعمل او نسر په غال ټوله دنيا پوهيدل
نيسي او  ېتر روال الند ېد  ور او  لم ځاله جوړه شو چېغربي ډيموکراري 

د  ېد افراطيـت تـر رـيور  النـد     دويا پښـتون قـوم   چېدا خنره په کلکه ردو  
خـو د نـړۍ د    مڅسه د جنګ په لور  بغـاوت شـروع کـړ     ېنړيوال امن او رول

نــه  ېکــاذبي فلســقي پيــروان او تــد پــه نامــه د ديموکرارــۍ دعــوه ديــر پــه د   
د  کــېپيــړۍ پــه ټولــو لســيزو  ۲۰نــه بيــا تــر  ۱۹د پښــتون قــوم د  چــېږ  ېپــوه
ورکـړ  او   ۍلپاره څومره قربان م خپلواکۍ او د يو  غني ډيموکرارۍۍا اد

را  يـې او د کنر او غرور ماڼۍ  ېد ا ادۍ الر خالصه کړ يېڅومره انسانانو ته 
نځيرونــه  د ارــارت  يــېغــاړو څســه  لــهنســکور  کــړ  او د څــومره انســانانو 

 غورځولي .

د خپلو  چې یخو روال دا د یمدا خو د پښتون قوم د تاريخ يو روڼ مثال د
 ید نورو په وـرر نـه و  ايـا دا افراطيـت د     چېته احترام خلکو غرور او همت 

او ثقافت ژوند   کولتورخپلو خلکو او وطن رره مينه د وطن راتنه د خپل  له
ژغ څسه د خپلي غاړ  خالصول ايا دا افراطيت د  دا که  له ۍغالمد کول او 
م کولتـور د غرور او همـت تـه احتـرام د     یخپل قوم رره مينه دهغو لههر څوک 

او ا ادۍ لپاره منار ه افراطيت بولي نوپښتون قوم دا د  ېقافت م وطن راتنث
اصـلي   ۍخـو د بـد بستـ    مافراطيت ميړانه د خپل ځان لپاره تاريسي وياړ بولي
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دلي ېـ د  توانه نـ  ېپيروان پـه د  ېفلسق ېد نړيوال چېده  کې یځا ېخنره په د
کـړ  او د پښـتون قـوم     ېريمي او نړۍ ته د افراطيت څنګه ترريا وړاند چې

 راولي . کېقرباني په کوم رديا 

نړۍ د يوا يتـوب ژونـد غـوره کـړ د قـوم قنيلـي تـاريخ         چې ېورځ ېله کوم
ځوانان نيم لوڅي بدن د  لممستحا ونه دهل شو ېورک شو مور او پالر د پالن

 هولويـده او يـو   کـې ږ ېپه غ ېشه ن ۍونېلمانه شول نو ټوله نړۍ د لېپارکونو م
خــو  یمه قــوم دکولتــورپښــتون قــوم يــو افراطــي او بــي   چــېرتــه شــوه چغــه پو

د پښـتون   چـې دا نه منـي   ېد حکم له مس ېرويايتي فلسق ېپښتون قوم د خپل
د مور  چې يېاو وا ید اصيل ژوند مانا او ميراث د کېکړنه او عمل افراط بل

پالنـه  لمـه  ېم کـې جره او جماعت هوپالر راتنه د مشرانو په کشرانو شققت په 
مينـه د ا ادۍ   چـې ک ېواد رـره بـ  ېـ خپـل ه  مدود کول د روغ او رنځور پوښـتنه 

لپاره منار ه او قرباني د غرينو الس نيو  حيا او عزت م شـمله او پګـړۍ او د   
کلـک هـوډ او ځـان تيريدنـه د پښـتون پـه فلسـقه         کېاو تجاو  په مقابل   رېت

مـخ   راو دا دنـړۍ پـ   د انساني ژونـد مکملـه مجموعـه ده    کېافراطيت نه بل کې
دا د نړيــوال  کــېبل مږنــده نــهدد پښــتون د فلســقي   ۍاو ويجــاړ ۍورانــ ېپرتــ

تروريزم  يږنده ده او دريمي د ککړو ارتسناراتو په اشاره افراطيت تـه غلـط   
امـن   ېد رول کېيې د تاريخ په اوږدو  چېترريا ورکو  او هغه پښتون قوم 

قربـاني ورکـو  افراطـي ونومـول شـو او پښـتو        ېماو ا ادۍ لپاره مجاهده کړ
 کـې د افراطيت او پښتو د ترريا په منځ  چېد افراطيت مور وبلله حال دا يې

پښـتو او افراطيـت يـو د     يرنـې  یماو ارمان په فاصله فر  موجود د کېد ځم
د نړۍ په رـر کـوم    چېلر  او دا نن ه بل رره هيڅ نوعه شناهت او ورته والي ن

د حقيقـت پـه ځـا  افراطيـت تـه       چـې اشتناه محدول د   ېهغ دا د یاور بل د
د ريمي د  چېروتنه وه ېغلط ترريا ورکړل شو دا د نړيوالو هغه بد نيتي او ت

ه ودهلــه او کولتــوربــي  يــېپښــتون افراطــي او پښــتو  يــېلوټمــارانو پــه خولــه 
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د ريمي ارتسناراتو او داونېيانو  چېد  راوتلي ه ن ۍبد نيت ېده نړيوال ال ل
خو نړيـوال بايـد فکـر     مجوړو  ېپه اشاره د پښتون د وژلو او ورکولو مندوب

او رو  وکړ  او په ډير احتياط او رياري هوښيارتيا خپله کړنه او پرودـرام  
ــه رــيمه او منالقــه    چــېوڅــار  ځګــه   ــډ کــېپښــتون قــوم پ ر غــام مــاتي او  د
ــر  ــوالي ټـــولن  مرـــرماتي لـ ــو دا د نړيـ ــوليت د ېنـ ــوم  چـــې یمسـ ــتون قـ د پښـ

جنګ او جګړه په پښتون قـوم   چېودور   کېموجوددي د تاريخ د په هنداره 
م د پښتون قوم تور  ړ  یپښتون څسه جکړه مار جوړ شو لهده او که دتپل شو

ارتسناراتي کړۍ د پښتون قوم پرمستګ او  یاو بد نيته داونېيان او د هغو
ه د نړيوالـو پـه وجـود    څنګـ  چـې د   کـې هڅه  ېاو په د  شي  غمله خوشالي ن

 يـې مندـوبه جـوړه کـړ  او دنړيوالـو پـه الس       ېد پښتون قـوم د نسـل وژنـ    کې
تللي  ېوړاند رمکار او مخ تورن داونېيان مخ پ کېپه د  کار  چېعملي کړ  

 ېمندوب کېد  ځکه هره ورځ د د  شري کېاو نور هم د وړاند  تګ په هڅه 
ږ  او د پښتون جنا ه خـاورو  ېږ  د پښتون کور ورانکېاراس پښتون وژل  رپ

خو نړيوال د   مشتهه نيې   کټ یږ  او دا لړۍ ال روانه ده او د پاکېته رپارل 
يـزو  يپښتون قـوم نـور د داونـېيانو شـر او رـيمه       چېپه خالصو غوږو واور  

نورمنلـو تـه تيـار د  او     يـې او نـه    شي منلـ ه ارتسناراتو جګړه په خپل کور ن
 مخپل ځان په پښتو رمنال کړ  کـور او ژونـد   چېمسوليت لر   ېپښتون د د

ريارــت او مجاهــده تجــارت او مرــاملي تــه د پښــتو رنــګ ور    مواک او اداره
ږ  عـزت پـه پښـتو    کېـ ژوند په پښتو  چېوپوهو   ېواغوند  او نړيوال په د

مالتـړ پـه پښـتو     ۍږ  د انسـاني همـدرد  ېـ ږ  ريارـت پـه پښـتو روان   کېراتل 
راطيت او تروريزم مال په پښـتو مـاتيږ  او همـدا    ږ  او باالخره د جګړ  افکې

رـر   يـې ت پـه ميـدان   يراتي او درـيالۍ او رارـ   یپښتون ژوند چېپښتو ده 
پيرانو او  لهد  لم  يېپښتانه  چېکو  او همدا پښتو وه  هور په برخ يېلوړ  

د رــکندر م  يــېپښــتون  چــېموريــدانو څســه خــالص کــړل او همــدا پښــتو وه  
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ر ېـ د غـره پـه څ   کـې په مقابـل   نورورنګ او فرنګم روس او اومورم ېزم تېچنګ
 ور او پښـتونولي   ۍپښتونول ېخپل کړ او د همد يېودراوه او د بر  ميدان 

ولسونو ته ا اد  ډ الۍ وړاند  کړه نو دد  په خاطر  يېد نړۍ په کچه  چېوه 
ــوال د  د         چــې ــو نړي ــه شــي ن ــه الړه ن ــږ  ت ــوره د بحــران غي ــه ن رــيمه او منالق
يوه اکاډيمکه غلالي وه بيرته واخلي او د پښتون قوم  چېيت په ترريا افراط

د پښتون قوم د د  اخالقـي هڅـي    کېڅسه د  مرافي وغواړ  او په د  کار 
مننه وکړ  او نړيوال بايد له تيرو کړنو پښيمانتيا ښکاره کړ  او که نه نو بـي  

 له صنره بله الر نشته .
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 اعجا خټ 

 (دوبۍم مشر رکرتر -ېټولن ي)داماراتوپښتوادب

 ريارت او پښتون  اورن
خـو لـه بـده مرغـه  مـوږ       میپه عامـه اصـالال  هـې ريارـت د بـدلون نـوم د      

ې لوبـو م د  يـ  يـا  وا  هـوم رول لوبـول   ېرياري لوبغاړوپښـتانه ټولنـه هـې چـ    
ــه رــنب دريارــت مقهــوم ا   ــام وهغــې  پ ــه شــو ېب ان ــ ېســي بدل  کده. اوس خل

ريارــت نــه  لــهنــن ې چــ یقــت هــم دادېريارــت تــه د منافقــت نــوم ورهــو . حق
نـو انسـانانو دولـس د قسـمت فيدـلې هـم پـه        مليونوم د ید یتجارت جوړشـو 

 ېدې نـه  يـات هغـه هسـان هـو  چـ      تـر  پارليمان هـې نارـت درې څلوررـوه يـا     
 هم ډيرشــن وعـدې وهـړ  ې پارلمـان تـه د راتلـو نـه مس ـې خپـل ولـس رـره ډيـر         

ې يـ  نـو بيـا   .وهيـو تـه وررـي   څ دپارلمـان پسـتو   ېخـو چـ   يميښـا وته باغونه ور
لـه   ېچـ نـان  رې هـړ  ل ـه يـو جا   ېـ وعـدې دارـې ه   ېهغوخړوپړوپښتنورره هـړ 

ې يــورځ  هدارــې هــر وخپــل عاشــا رــره د رــحروعده تربــل ماښــام وځنــېو  ا  
رـل هالـه وړانـدې پـه پښـتنه ټولنـه        ېده چانا. رښتيا خنره درهرماښام شي تر 

 .وه ېکې دا خنره خوره شو

 ېيـــــــــــــــــــمدررـــــــــــــــــــې وا رـــــــــــــــــــنا د
ــاره د ــې پـــــــــــ ــې وايـــــــــــ ــدپيســـــــــــ  ېيـــــــــــ

ــې   ــت هــــ ــجنــــ ــايــــ ــه  یې ځــــ ــنــــ ــتهه نــــ  شــــ
ــوپې وهــــــــــــي    ــې بــــــــــــه غــــــــــ  دو خ هــــــــــ

 

ــه د  کخلــاو عقيــدو  رمــذهب پررــته دډ ه طنرــادپښــتان  د م دا خنــره ورت
دا  ېوچـ  یپـرې دارـې ايمـان راوړ    ینـو هغـو   موه ېله شوود امام په خ مسجد
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ه  د وعلـمم پوهـه ا   ېدا دهـل چـ   یهغو ېوه ځ ه چ ېې په پټورتردومنليخنره 
 وترليم ماللـب هردـز دا نـه و ا    ود علم ا ېهړه يوا ې دپيسو دټلو ذريره ده. دن

. بل  لـم   انسان نه انسان جوړول د له. د ترليم مقدد خو یې دا مقدد دينه 
بـل دنيـاو .اوس بـه     وابرخـو وويشـلوم يـو دينـي      وې پـه دو يـ علم  ېدا وشو چ

علــم  ېچــ يــې مــوږ خــوږ پيغمنرصــلى اهلل عليــه ورــلم دا وا ېمــوږ دا دــورو چــ
ږ  چـې  ېـ الړشـئ. رـوال دا پيـدا ه    ېنـو بايـدچ   من تـه هـم تلـل و    چـې پاره هـه  ل

ن هـې دينـي مدررـې وې او نـه اوس شـته      يچڅوارلس روه هاله مس ې خو نه 
مسـلمانانوته   ېدارې دور روان و چ ې؟ ځ ه چيين ته دتلو ولې واچې.موږته 

ــه و  ېښــيوــرورت پ ۍبــه دنــو  دورد ټي نــالوج  ــو  مږ م هــه دو  رــره دا ن ن
دـورئمنن  پـه رڼـو رـتردو    رقامونه به پرې هغه څه هـو  هـوم چـې نـن تارـو      ېغ
ب ــې  مــوږ ورتــه موارــترمالو د نــورو قومونــو شــيان ږ دوه اويــا فيدــده و مــ
م نـن هغـه    رنه شـي چليـدل  ېنه بغ د مررتې یلې نيوليم  موږ هرڅه د هغووخ
اقتداد  راج هو م  ۍم په ټولې نړید یقوت جوړشو نړيوال ۍکېنړ پهن چې

او الوت ي جوړو . هغه په يووخت کـې   ۍې مشينريلو يېدرتنې نه واخله لو
ې قوتونوپـه رـتردوکې   يد لـو  ۍد هوهنارو په نشوکې بدمست قام وم نـن دنـړ  

الرـه اغيـارو   لـه  ښ ار . خو  موږ پښتنه ټولنه دخپلو رخريدومشرانو  يا غ
ې دا يـ رته پاتې هړه چې نه د ديـن پـاتې شـو اونـه د رـادين. نتيجـه       ودارې ور

پـــــه الرو هوڅـــــوکې دا نرـــــرې وهـــــي چـــــې   چـــــراوختـــــه چـــــې نـــــن  مـــــا ب
يله رل يونيم انو  مهناړشتهمترماښامه دانررې وهيم ماښام چې هورته الړشي

ې چــې يـ پـالر نــه   لــهواچـو م  يــې کــې بـه   ۍولځـ يورـيم د مورپــه    روپــۍ رـل 
 ۍمـې دټلو.ټولـه ورځ مـې مـزدور     هچې يـو پـاو وړ   ييپوښتنه وهړې نو دابه وا

.ولـې  یهغه دا خنره هم هـو  چـې اهلل ترـالى رو   ررـان د     ېره شوله.دنېکې ت
ې دا حــال و  چــې يــرشــي. دمــور ېې يوپــاووړو دټلــوکې تيــبيــا هــم ټــول ژونــد 

ې يـ په رننالولوکې تيـره شـي.خاوند    ښوېم او غوا ترماښامه دهورهاررحرنه 
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 یکـې يـو ودـړ    ټولنه. په دارې ده دورد ده و  چې ښځه خود هور ده يا يدا عق
ږ  م هغه چې  مـا  دنه څه خنر نړيوالوتوطيوږ  م هغه د ېبه په ريارت څه پوه

 م  مـوږ  ه خپـل هاربـه هـو   ړچې مـ  ييووا او رتا نه څه واور  نو بس دومره به
غــم وهــړو هــه مل ــي شــسړو تــه    ېېيــود دچېــوررــره څــهم مــوږ دخپلــې او د ب 
 ید هغـو  پـوهې شـه او   ینارـت د م هغـو   څـوکۍ پاملرنه وهړوم چې څوك پـه  

بـه پـه ريارـت     یې څه راهړ مپه دارې ټولنه  کې يو رـړ يهار پوه شه. موږ ته 
ځ ه چې دا خنره ورتـه پـه مغزوکـې     یڅه پوهه شي. د هغه په الس کې ټوپ  د

.خو دا ف ـر نـه هـو     یاو رينګار د يچې ټوپ  دپښتون هال مده ېشو ېچولا
 ؟؟پـه الرـونوکې ټوپـ  و هـه قلـم     ی ده د هغـو ې چې نن هوموقامونو ترقـي هـړ  

په خالدانوکې خپلـې پنجـې ښـسې هـړې او پښـتون ال تراورـه د ټوپـ          یهغو
خپلـــې و رې  ۍکوپه  رـــپوږمصـــقاهولو نـــه و دـــار نـــه شـــو.خل لـــه ۍلېدشـــپ

و نه ال تراوره خالص نه شو.دا نن چې هوم يخو پښتون دخپلوتربګن موغړولې
ږ  م دا رل هاله مسکې د دې مندوبه بنـد   ې ه هځپښتون په م د ۍدړ ۍړا

 يخپل هتاب )مراشي قاتـل( کـې دا هرڅـه جـوت لي لـ     ه پ وهم جان پرهنز ېشو
چې د دنيـانورو قامونورـره رـره بـه پښـتون څنګـه وهـو؟ ځ ـه چـې د پښـتون           

 د م رو نـه واخلـه   ورـر  لـه نـه ډهـه ده.   او خـامو مـوادو   هرقسـم خزانـو    له ه ځم
پـه   یلېم قدرتي دـيس او دـڼ مرـدنياتو نـه ډك غرونـه لـر م هـه دو       يلوم هوېت

  دو. يې مسـه ونـه نيسـ   يـ څوك بـه  ېمراشي او اقتداد  توده ماړه شول نو ه
ې هـم څـوك   يچې نن  یيو دارې قام د ۍراج هو . پښتون د نړ ۍبه په ټولې نړ

م بـې ترليمـه پـاتې     ژنـدل ېپ یې نـه د يـ مسه نه دور  خوبس دومره خپـل ځـان   
يوپـاو وړو   الرهم دله الره او څه د اغيارو  لهواهدارانو  م څه دخپلو د  شو

ږ  او د دنياخلک څه هو  م ددې ېکې څه ه ۍم په نړ موخته هړاې ي په دټلو
راتـې ورهـړوم نـو هـر     ېې لرې راتليم دمدررې طالنانو ته چـا يـو غوايـه خ   ينه 

 غـوا  خـر اې ليـدل.  يـ له او غاښـونه بـه   يې پرې پرانسـت يله به وطالب به راتلومخ
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ې ورتـه  يې ليدونو مسکې نه به يبه  یم چې درپينوجامورړهتنګ شوپه  هردډ
م په رياري بيانونوکې چې څوك یهم دغه حال د پښتنو له وا ه ونيولهم دوخ

 وې د  نده باد پـه نرـر  ي یاو غنم به ار ان ووم نودو هورته داخنره وهړ  چې وړ
لې نيــولي درنــې وې وا ې خــيــوررــو . او بيــا  تــه ۍوهڅــ رــوروکې د اقتــدار

  و . دپښــتنو اورــن ېخــو اوبــه لــه ورخــه تيــرې شــو   م نځلې هــو ښــدرنــې 
ري مداريان هو  چې په هرڅيزپورې ورته ارالمي خنرو ريا وريارت په دو

 یې دويـ وبزو اخلـي. نـورغم   ېل ـه ددـ  او نـورو   ې په ډالرويلګو م دويم  يټ 
شه په عالمي ريارـت هـې   ېې يو م پښتانه هميهم نه هو . خنرې ډيرې خو رر

هـه نـن د    مو ه هه درـوړ جنـګ دور  غد دوډادي په توده ارترمال شو  د  م ه
 ېم خـو  ياتـه د افسـوس خنـره دا ده چـ      د ۍدـړ  ۍړاوـد   رپـ  ۍعالمي ترهګـر 

م ـه روان جنـګ هـې دررلښـ ر پـه تودـه       ځدپښتون قام درررړ  دپښـتنوپه  
ــه هــ   دا روان جنــګ د  ېڅ پــام نــه هــو  چــ ېټاهــل شــو  د م ولــې هغــو  دې ت

م پـه هـر دور   یقوتونو تـرمنځ د مقـاداتو جنـګ د    يوپه ش ل هې د لو ۍترهګر
دې نه ښه  له  م عام ودړید یه توده ارترمال شوډال پ وهې پښتون د تورې ا

ې د دښـمن پـه م ملـه تودـه مررــته     يـ  ید رررـړ  وا  خـو بـې ورـه د    یمخنـر د 
قوتونـو   يـو عـالمي ررـنيو لو   رږ م پېهو  م نن رنا جنګونه د ميېيا په  ور ه

نـه   ۍد مروـ  یخـود هغـو   مر هـم وغـواړ   دـ يو پښتون هه ډ ېدارې قن ه ده چ
بېالبېلـو  شـه پـه   ېې هميـ پښـتون   ې. بلـه دا چـ   نه شي هـول  الررر ورته  بغير
 .ييځ ه خو وا ید  راتل پلمو

 په مينه مستم هله دقام په جذبه یهله د خدا
 ورهو  هررونه دومره ار ان بيه پښتان

 دا چې رحرماښام لوټي دخپل ولس مالونه
 به بل غريب ته څه ورهو   دومره غريب رړ

 په هيله توبد پښتنو د ال بريا
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 محمدحسن حقيارقاوي 

 

 په افغانستان کې له مرارف رره  دښمني
 

ــه پــه ديــن او  ښــوونه او ــو د د کــې د بريــا وــامن او  دنيــا رو ن  دواړو دارين
فال  الر ده .له پوهې او  ده کـړېم بشـر  او دينـي مرـارفو پرتـه  هـم        ښکال او

 علــم د علــم ښــکال دهم . علــم رڼــامیيــو  ژونــد او هــم اخــرو  ژونــد رــست ددن
 نجات يواځينۍ ذريره  ده. علم د تيارو دښمنم

 یاو کرامت ورکـړ   ن ته يې پرنورو موجوداتو  لوړوالچې انسا یعلم د دا
چـې لـه    یعلـم د  دا ټـول کاانـات  تـابع کـړ  او     انسان ته يـې   چې یعلم د او دا

 ترسيم رجده وکړه. برکته يې پاکو پرښتو انسان ته  د

 هـېڅ ټولنـهم   م شي پټوله هم رتردې نڅوک ېر ار ښت هعلم او پوهې  پ د
علــم او پــوهې پــر  ځمکنــي او ارــماني  قــانون  د نميــېا منالقــي ودــړ م ديــنم
  رـالم فالـرت خاونـدان  انکـار کـول      ې دنـه تـر   د   اوه حياتي ار ښت منکـر نـ  

 شي.

 يوه حده له انسـاني مريـار  اخالقـي حـدودو     ان ډدر هغه ټولنې هم  چې تر 
د  او پـه راينسـي برخـه کـې الرـته      ه څسـه منکـر نـ   علم له ار ښـت   وتلي د  د
 راوړنې لر .

 رښتوني جـامع او دکاينـاتو غوښـتنو او د    فالرت علمنردار او چې دارالم 
علم او پوهې ته    یمدين د  کبشر پوښتنو ته منالقي اومرقول ځواب ورکوون

 تر هر څه ډدر ار ښت ورکړى او په نر اوښځه يې فرض ودرځاوهم  ترهرچا او 
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تـه   ۍيله تورو تيارو څسه د علـم او مررفـت روښـنا    ۍارالم ودړ  د ناپوه
را وبلل وړومننيو او ورورتنيو علمـاوو ليـک او لورـت تـه ځـانګړى ار ښـت       

 ورکړى دى.

کلـه  پوهې اومررفت ار ښـت لـه دې څسـه ښـه جـوتېږ  چـې        په ارالم کې د
تـه پــه  نـو ترهرڅــه لـومړى يــې ور   مخپـل محنـوب پــه ررـالت منرــوث کـړ     (ج)اهلل

لکـه چــې   ماو عسمــت يـې ورتـه ورڅردنـد کـړ     ييقلـم لـو   لورـتلو امـر وکـړ او د   
: ] اقرا بارم ربک الذى خلا خلا االنسان من علا م اقرا وربک االکرم ييفرما

 ( ۱الذى علم بالقلم معلم  االنسان مالم يرلم [ )

يرنې : )) ولوله د خپل رب په نوم رره چې د ټولـو پيـدا کـوونکى دى پيـدا     
د وينې څسهم ولوله رتارب لوى کريم دى کوم چې  ېيې دى انسان له ټوټ یکړ

علـم وښــودلو پــه قلــم رـره او ويــې ښــودلو انســان تــه هغـه څــه چــې دى پــرې نــه    
 پوهېده .(( 

 له دې وينا څسه د علم اوقلم مقام او عسمت ښه څردنددږ  چې  د (ج )د اهلل
خپــل ديــن   ده کــړه دارــالم  .ل يــې پــرې وکــړيــاو د خپــل کــالم پ ېوحــ ۍلــومړ

ــړ   ارارــي خــط او  ــي ک ــا    مرترشــرار مررف ــې فرم ــاى ک ــل ځ ــم ا: ] ن م وييب لقل
 ((يکيرنې : )) قسم دى په قلم او څه چې لي(۲)ومايسالرون [ 

پـه هغـه څـه رـره رـودند يـادو         (ج )ټول مقسرين په دى متقـا د  چـې اهلل  
 ار ښتمن و . ډدردټه او رتره چې په هغه کې 

څسه پـه علـم او پوهـه     اهلل)ج(نو ته الرښوونه کو  چې له خپلو بنددا اهلل)ج(
 .ئکې د  ياتوالي دعا وغواړ

 ياد کړه(( زمې ( .. يرنې : )) و وايه اى  ما ربه علم۳] وقل رب  دنى علما [ )
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: )) قلـم د اهلل ترـالى لـوى نرمـت دى کـه قلـم نـه         يېح رت قتـاده ص  فرمـا  
 نو نه به د دين څه پاتې و او نه به د دنيا څه کاروبار کېده (( مواى

نو لکه څنګه  مترليم انسان له نورو حيواناتو څسه پورته او اشرف درځو 
چې روښانه ده چې د دين احکام نارينه او ښځينه دواړو ډلو ته شـامل د م نـو   

څسـه   چـې د هغـه پـه رـنب ښـځه لـه ترلـيم        شـته   بيا هېڅ دارې مرقول دليل نه
: ) د علم طلب په هر نر او ښځې ييمحرومه ودرځولى شيم ررول اهلل ص فرما

 دواړو فرض دى (

ح ور ته راغلله او عرض يې وکړ چې يـا ررـول اهلل    (ص)يوه ښځه د ررول
نو موږ ته هم لـه خپلـه پلـوه يـوه      مص نارينه رتا خنرې اور  او عمل پرې کو 
د رښـــودلي د  مـــوږ تـــه يـــې    ج(اهلل)ورځ وټاکـــه چـــې تاتـــه راشـــو او څـــه چـــې  

راوښيېم ررول ص ورته و فرمايل چې: ښه ده پـه فالنـۍ ورځ پـه فالنـي ځـاى      
غې ټـاکلې ورځـې هلتـه راغونېدـدلې او     اکې راغونېې شـئ. هغـوى بـه پـه همـ     
 ( ۴ررول اهلل ص ورته ترليم کاوه . )

: ))  ه لـه حقـ  رض د ررـول اهلل ص لـه     ييح رت شقاء بـي بـي رض  فرمـا   
ره نارته وم م چې ررول ص راغى او راته يې وفرمايل چې : تـه ددتـه   مېرمن ر

پرځاى  بادځينو روايتونو کې د ررخ  )دانې راخېژ (  ېد ررخ باد  )پر بدن رر
لکــه څنګــه دې چــې ورتــه ليکــل  يېم  دم ولــې نــه ښــ(رږ  هــم يــاد شــو  د ېــم

 (۵ښودلي د  ( )

عايشـه رض لـويې    و کې لکـه  وصحابه و به ښځو ته علم ورښود په صحابه 
تقســير م حــديث او فقهــې  د تــه وعالمــانې وې هغــوى بــه لويــو لويــو صــحابه و

 درس ورکاوه .
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ښځې خپل مېړه عـالم و نـو لـه همغـه څسـه دې  ده       : که ديکلي امام قونو 
 څســه يــې کــړه کــو  او کــه نــه و نــو بهــر تــه د علــم د حاصــلولو لپــاره وتلــو           

 (۶).شي ه ايساروالى ن

بلکـې د دينـي او دارـې     مارالم نه تنها داچې د ديني ترليم اجا ه کـړې ده  
ژوند کې اړتيا لر   ده کول يې په نـر او ښـځې    يعلم چې انسان ورته په ورځن

: )) هغـه  ييـ هکله امام ابو االعلـى مـودود   ر   وا   ېده دواړو ال م کړ  د  .پ
ال  پـرې ښايسـته   د هغـه اخـ   مانسـان جـوړدږ    ېعلمونه چې له انسان څسه پـر 

د دارې علمونو  ده کـول    ميوه مؤدبه ښځه جوړدږ  ېد هغه له کنله تر مکېږ 
نو ارالم د هغې  مهرې ښځې ته ورور  او که د نورو علمونو  ده کول غواړ 

 ( ۷په مسکې نه خنې کېږ (( )

په کورنۍ کې چې پوهه ښځه و  د کورنۍ نسـم ښـه و  د اوالد رو نـه ښـه     
کار ده چـې  ه د پوهې او ارترداد خاوندانې ډدرې د  او پپه ښځو کې  مکېږ 

ــه نــ    ــې ځاي ــث او ب ــې    ه د دوى ارــترداد عن ــوم د  چــې ښــځه ي ــې عل شــيم ځين
کې ورته رـتره رـتونزه ده او    ۍبايد  ده کړ  او له هغو څسه په ناخنر هرومرو

و ته د هغې ښکارول د شرم او ننګ خنـره ده  ودارې مساال هم شته چې نارينه 
ل  ده کـړ   يخپلـه وکـړ  او دارـې مسـا    ه کار د  چې ښځې خپل عالج په نو پ

لکــه پــه شــرعي علومــو کــېم حــيطم نقــاسم پــه طنــي علومــو کــې د ښــځينه      
 رشـي چـې د پـرد  نارينـه پـ     ه ددته اړتيـا پېښـه نـ    .چېځانګړيو ناروغيو عالج 

 وړاندې خپل عورت لوڅ کړ .

 اوتها الن نسر الجـنس .....] ويننغي للمراة ان ترلم مد ييوا شيخ مرغيناني
 (۸)الجنس ارهل . [ الي 

يرنې : )) او منارب ده چې ښځه د ښځې د نـاروغۍ عـالج  ده کـړ م ځکـه     
 چې خپل جنس ته کتل اران د  . (( 
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 مپه ارالم کـې نـه يـوا ې دا چـې پـر اشـرافو علـم فـرض دىم بلکـې وينځـو          
م د علـم د  تـه هـ  ټيـا کسـب  خاوندانو   ټـولنې د  دکورونو خادمـانو او د مرايانو 

حاصلولو حا ورکړل شوى دىم آن هغوى ته په ترليم ورکولو حکم شـوى دىم  
: ) ايما رجل کانت عنده وليـدة فرلمهـا فاحسـن ترليمهـا     ييررول اهلل ص فرما

 ( ۹وادبها فاحسن تادينها ثم اعتقها و تزوجها فله اجران . ( )

ښـه ادب او   يرنې : )) هر څوك  چې وينځه ولـر  او ور تـه ترلـيم ورکـړ  او    
ا اده کړ  او واده يې کړ م نـو هغـه لـره دوه اجـره      ېي تهذيب ور ده کړ  م بيا

 د  .(( 

 ودړيـو د  ټـولنې او  لکه وړاندې موچې ورته اشاره وکـړه پوهـه اومررفـت د   
ډاډه ژوند ت مين کـو     ښه ارامم نېکمرغۍ پرمستګم بريام دنيا او اخرت د

ــا نــاپوهي دناکــامۍم   بــدمرغۍ  مارــارتم ورورــته پــاتې والاو نالورــتي ي
نو ځکه دڅوکالو راهيسې ځينو ارـالم دښـمنه او    ماړتيام احتياج المل درځي

 ېپه ځانګړ افغان دښمنه کړيو په پوره ناځوانۍ هڅه پيل کړې  چې افغانان او
پـه دره   در ذليلم نـورو تـه اړ  نېسـتمنم    مبدمرغهم خوار توده  پښتانه ناخنرهم

 پوهېږ  چې د یدو وراتيم ېهذيب او  شايستګۍ څسه لراريرم مريان  له ت
اوبسيا ملتونـو ښـکېلول او ايلـول ارـانه نـه د         پرځان ويسا پوهواو لورتوم

اوغواړ  چې افغان ولـس ايـل او ښـکېل کـړ  او کلـه چـې دې مـوخې تـه ځـان          
الر او چاره يې داده چې هغو   ناپوههم  ۍنو ارانه او يواځين  مررول غواړ 
دينــي او بشــر   مــدنيت  رــاينس او ټکنولــوژۍم نــاخنرهم لــه نــړۍمنالورــتي 

 ېپوهنه ترهرڅه ډدـر ټينګـار کـو   لـر     مرارفو خپل دين او مذهب څسه چې پر
پـه   څو کالو راهيسې  يې پـه ټـول افغانسـتان او    چې د یالمل د وراتيم همدا

ځانګړې توده په پښتون مېشتوريمويا لره او بره پښـتونسوا کـې لـه مرـارف     
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دښمني پيل کړې او تراورـه يـې رـلګونه ښـوونځي  يارـوځولي او تړلـي        رره
 د .

پــه افغانســتان کــې لــه   رڼــا دې شــب پررتواوشــامپرکو دښــمنانو  او نــور د
ــتونسوا او     ــره پښـ ــه لـ ــړه پـ ــل کـ ــړه پيـ ــره جګـ ــوونې او رو نـــې رـ ــوهنې او ښـ  پـ

 د ميکرـــلګونه ښـــوون افغانســـتان کـــې يـــې  رـــلګونه ښـــوونځي ورـــوځولم 
 يکاو مردـوم  ده کـوون   يکاو آن تن يکمامورينمکارکوون ښوونځيوامرينم

 يې  ووژل. 

هجــر  لمريــز کــال  ۱۳۹۱راپــور لــه مســې م د يــو پــژواک خنــر  اژانــس د د
افغانســتان  پــه رــويلي او  ورځــو کــې  د( ۲۶)مياشــتې  پــه  د ييغــو ديــواځې 

ښـوونځي تـړل شـو   او پـه همـدې مياشـت کـې         (۴۰)رويل ختيځو ريمو کې 
ښوونځي روځول شو   (۴) کې رهار واليت په چپرهار  ولسوالۍننګ يواځې د
هېـواد رـويلي او    کـال کـې يـواځې د    ۱۳۹۱مرارف و ارت په وينـام پـه    د . د

ــې    ــيمو کـ ــو رـ ــويل ختيځـ ــو  او د ( ۵۲۶)رـ ــړل شـ ــوونځي تـ  ده   ( ره۳۵۰) ښـ
 ښوونځي يواځې راغونه مړه شو  وو. داڅپوهې او مررفت  و پرمخ  ديککوون

 واد پـه مرکـز م شـمالم   ېـ ه بلکې د مرويل ختيځو ريمو کې نه په  رويلي او
خو غوڅه  مشمال ختيځواو ان غربي  والياتوکې هم روځول شو  او تړل شو 

( يې په رويلي او رـويل ختـيځم رـيمو کـې د  کـه پـه  غـرده        ۴۳۰)  ډدره برخه
 مبدخشـان  تسـارم  بلخم رمنګانم بغالنم پروانم پنجشېرم باميانوم ووايوم د
 واد کې  له  پوهنې اوېررپل په شمول په ټول ه جو جان او دايکند م مکندو 

 خـو  مشـو  د   ښوونې رره دښمني شـوې  او ښـوونځي تـړل شـو  او رـوځول     
انګړې تودـه پـه ننګرهـارم    ځـ ډدـر بـوج پـه پښـتون مېشـتو رـيمو  پـه         ددې کار
 ميدان ورددود . خورت او  ابلم کندهارم غزنيم پکتيکام پکتيام
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 شــولمه ښــوونځيو پــه رــوځولو بســيا نــ  مررفــت دښــمنان  د اوانســانيت  د
مسنيو  لپـاره يـې  نـورې کرکجنـې اوخيزنـې الرې       پرمستګ د او رڼا بلکې د

زاب وشيندلم هلکان او نجـونې  ېيې ت نجونو پر مسونو مثالد د هم غوره کړ م
تــګ پــه جــرم شــهيدان کــړلم لســګونه ځلــه يــې نجــونې پــه   يــې ښــوونځيو تــه د
ودرولو لپاره يـې   پتنګانو د ډيوې د سمومې کړېم د پوهنې دښوونځيو کې م
 نه ورتګ شپې پاڼې خپرې کړې او دارې نور. ښوونځيو ته د

ــت د    ــم حکوم ــه ه ــه څ ــدو خنــر    رــوو ښــوونځيو د  شــاوخوا شــپږ  ک ــړل کې ت
 تـر  ييده اوښـا ه څکله هم  دقيقـه نـ  ېشمېره ه چې دا یخو حقيقت داد مورکو 

ځکـه چـې حکومـت      مشو  و  او روځولدې شمېرې ډدر ښوونځي تړل شو  
لر  او نه ه کنترول  ن  مکې تړل شو ه هغو راحو کې چې  ښوونځي پ په  ځينو

 يې هم له حالته خنردږ .

رـروېم لـه مسـې اوس هـم شـاوخوا درې مليونـه         نو ديچدځينو نړيوالو رر
 ناامنۍ له کنله له  ده کړو بې برخې د . افغان کوچنيان  د

هغـو   نـړۍ پـه کچـه د    خقګـان خنـر ده چـې افغانسـتان د     ومره دهېښتيا اوڅ
 . یموجود د ڼکې پوليو يا دو ه چې اوس هم  پ یدرې هېوادونو په رر کې د

 مرارف دښمنان څوک د  ؟ د

ويي  رـالم فالـرت او   هـم د  يـا  افغـان او   هغه څوک چې مسـلمانم رښـتون  
يهـود    هنـدواو  ن  داپردـږده   مسـلمان  او افغـان خـو    ومير خاوند و  هغـه  د 

 پوهنې دروا ې نه بندو  او نه ښوونځي او پوهنځي روځو . پرمخ هم د

 څوک کو ؟  وحشت  ښه نو په افغانستان کې دا

پـړې دوتـه خپلـو ورـلوالو مسـالقينو       که څه هم افغان حکومت  ددې کار د
دعـوه رد کـړې ده او ويلـي     ته نيسي خوطالنانو په کراتـواو مراتـو دا   )طالنانو(
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چا ډدـر پـوهېږ     ديني او دنيو  ار ښت ترهر علم او پوهنې پر د یدود  چې 
ن ويلي د  چې  کـه  اطالنانو  وړاندې نه خنې کېږ . پوهې پر کله هم  دڅاو هې

 نـو رـزا بـه ورکـړ  مـثالد د      متـه پـه دوتـو ورشـي     یکار وکړ  اودو بل څوک دا
مــه ۱۲ه رــلواغې پــ هجــر  لمريــز  د ۱۳۹۰طالنــانو ويانــد ذبــي: اهلل مجاهــد  د

چـې   له ښوونځيو رره نـه يـواځې دا   یپژواک خنر  اژانس ته ويلي د  چې دو
ښوونځيو په روځولو  بلکې مررته وررره کو  اوکه څوک د لر مه دښمني ن
 .درنه رزا به ورکړ  نو مونيسي

رره  یکنترول په راحو کې له دو د یهغه اوافه کړې ده  چې هرڅوک ددو 
وررره مررته هم کو . مجاهد دعـوه   یشي او دو  په تقاهم ښوونځي جوړول
بــدنامولو پــه خــاطر   یدو ادارې ارــتسنارات د کابــل د کــړې چــې ښــوونځي د

 روځو .

 شته چـې ارـالم دښـمنه او افغـان دښـمنه مافيـا د      ه  ما په باور هېڅ شک ن
طالنـانو پـه    همـدې کړيـو لسـوا د    طالنانو صقوفو ته هم ننـوتې ده اوکلـه کلـه د   

 ښوونځي روځول کېږ . يونيقورم کې 

طالنانو په جامه کې دارې کسان ارتسدام کـړ  د    الک دکېهمداډول ښ
او نــه اودس خــو دهشــت    ینــه يــې لمــونځ  ده د   نــه طالنــان د م  یچــې هغــو 
او  يکـ مل پـه کـوچنۍ اشـتنا خلـک وژنـيم      مبربريت کو  خشونت او وحشتم

و کـې ماينونـه   جمرې په لمونځون بې دناه انسانان وژني په مساجدوم جنا و د
ــورو ټولګټــو بنســټونو   ښــوونځيو او ماموريــت مهمــه برخــه د  د یدو ږد  د ن

 نړول اوروځول د .

ډدـر   افغان حکومت پـه اعتـرافم پـه افغانسـتان کـې  لـه اويـا        له دې پرته د
تړلـو پـه    رـوځولواو  ښوونځيو د هم د ینلونه کارکو  چې دويچارتسناراتي 

 کې الس لر . افغانستان په ډدرو جنايتونو شمول د
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افغـــان  افغانســـتان داونـــېيان هـــم پـــه دې اړه رـــپينې پرښـــتې نـــه د . د د
حکومت په ارتسناراتوکې هم دارې کړۍ شته چې ښـوونځي رـوځو . مـثال    

لغمــان پــه قرغيــو     ســه کولــه  چــې د   يکمرــارف و ارت يــو مررــتيال راتــه      د
ــه الس         ــې ورــوځوه الس پ ــس هغــه خلــک چــې ښــوونځي  ي ولســوالۍ کــې ول

يوه مررتيال په  ملي امنيت د د خو ورورته جوته  شوه چې دې کسانو .ونيول
 هم و. هماغه مررتيال ورته وړاندې والړ و او یکار کړ وينا دا

پـروان امنيتـي    رلواغې په دولسمه  خنر ورکړ چې د کال د ۱۳۹۰پژواک د
 چاريکـارو د  نيـولي چـې د   يکتنه رو ون( ۷)مورسې هغه ( ADA) و ديکچاروا
خـوا   ه تنـه ددې مورسـې لـ    (۷) اړوند صادقي ښوونځي يې روځولي و. دا ښار

 و په توده ورلېږل شو  و.کرو ون ي ته دځهمدې ښوون

 و  چـې د   ليـدل  رـند   س بوک به مو هغه ررـنيو تـه پـه الس ورغلـ    يپه ف
 يـوه ښـوونځي  د   بـدنامولو پـه خـاطر د    طالنـانو د  شمال امير خپلوکسانو تـه د 

 روځولو هدايت کو .

 ښوونځيو د چې د ييخپلو راپورو نو کې واه پ يکمرارف و ارت چاروا د
 داچې له ورلوالو مسالقينو پرتـه د  بهه لر  مرنا ييروځولو ځينې پېښې جنا

 خلک شته چې ښوونځي روځو . ينسام ترريور  الندې هم ځين

يـوولس   یهلمند والـي راتـه وويـل چـې دو     يورقر  په ترڅ کې د هلمند ته د
شته اوځينې يې  ه هلته هېڅ امنيتي دوام ن چېدارې تړلي ښوونځي موندلي 

 خو مديرانو يې ددې لپاره تړلي چې د  مښار په راحه  کې هم د  لښکرداه د د
 خپل جيب کې واچو .ه مامورينو مراد يې پ و اوکښوون

 :مسنيو 



 

 

104 

 او  یشو در راټيا روځولو دراف ډ ښوونځيو د که څه هم اوس  الحمدهلل د
کـال  ۱۳۹۱تېـر  ارقـامو لـه مسـېم    پـوهنې و ارت د  د ید یوحشت  راکم شو دا

( ۴۸)پېښـې شـوې د  چـې لـه دې جملـې  يـې        ۱۱۱کې پـه ټـول افغانسـتان کـې    
ډول پېښـې   دا (۱۹)ورورتۍ پـورې ټـولې    چنګام تر بهه لر  رږکال د ييجنا

پېښو دراف  ژر ددې په ټوله کې بايد ډدر خو مبهه لر  يييې جنا (۸)شو  چې 
 ته راښکته شي. صقر

طالنانو ديني او ملي ررـالت   عام ولس او د  حکومتم یددې کار  مسنيو
 د .

پــر دې  بــوليم يکاو ژغــورون يک**حکومــت چــې ځــان ددې هېــواد رــاتون 
 يکهېواد واکمني کو  خپله کمزورتيا هم نه مني اوحکـومتي چـاروا   ولس او

دنده ده چـې دا ملـي    یددو دا یلومړ هرچا  تر نو  مپه همدې نوم  امتيا  اخلي
 ډاديزه محاکمه او درنه رزا ورکړ .  مجرمين

 بشـــر د مــادواو د  ومـــ (۴۴)او (۴۳)نــو  ارارـــي قــانون د   افغانســتان د  د 
نړيوال کنوانسيون  له مسې  دولت مکلقيت لر  چـې ټولـو افغانـانو     حقوقو د

 کړې  مينه برابره کړ .  ده ته په مساو  بهه د

ټـولې پـه هغـو رـيمو کـې       ادخـو تقرينـ   ممسـموميت پېښـې   و دککوون ده  د
 مـزارم د  باميـانم  لکـه تسـارم   مکې ډدر حاکم د ه تررره شو  د  چې دولت پ

پېښې په لسګونو ځله تکرار شوې خو ملت ونه ليدل چـې   دا او...او کابل ښار
 حکومت دې په دې جرم يوتن ته  هم رزا ورکړې و .

 ملـي عقيـده او   او ملي شرور ديني او شيمه تې ن**ولس بايد بې تقاوته پا
مـوږ لسـګونه دارـې  نمـونې لـرو چـې ولـس پـه          پـاردږ . اواحساس يـې بايـد ر  

انارشۍ کې خپله خپل ځان اوخپل ملي او ديني ار ښتونه راتلي د .  ه ډاډه 
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ښمنان بـه بريـالي    مرارف د د نو م يم چې که ولس ځان  ناکاره ا وناداره نه کړ
 .شيه ن

 پـوهې پـر   بـولي او د  يک**طالنان چې ځـان ددې ملـت وارثـين او ژغـورون    ـ 
ار ښت هم ترهرچا ډدر پوهېږ  بايد  په دې ډدرکې هم په عمل کې ثابتـه کـړ    

ډوبېــدونکې بېــړۍ  مررفــت د علــم او د علــم او عرفــان خادمــان او د یچــې دو
بايد  لکه څنګه يې چې ژمنه کړې هغه چاته هم درنه رـزا   ید  دو يکژغورون
پـه کراتـو اورو چـې     مـوږ  پـه رـاحوکې ښـوونځي رـوځو م     یچې ددو ېورکړ

رــزا  یپــه رــاحه کــې يــې جنايــت کــړ  یطالنــانوهغو جنايتکــارانو تــه چــې ددو
 یيوځل مو هم وانه ورددل چې هغه چاته يې هم رزا ورکړه چې ددو ورکړې خو

 يک ده کـوون  کې يې ښوونځي روځوليم يايې مرارف او واکمنۍ په راحه د
 ترذيب کړ  د . وژلي او يا

خپـل کنتـرول پـه ټولـو      طالنان بايد لکه په تګاب کې يې چې عملي کـړ  د 
دنـدې تـه     پرتـه   له عـذر  وحاور  وڅار مکو او  ده کوونکښوون ريمو کې د
له وس رره رـم  جريمـه کـړ م      یهغو د يکارتادان او  ده کوون کېنه راتلون

 له مرارف رره مررته وکړ  اوخپله ښوونځي وراتي.

 

 :اخستنې

 .   5_1(.الرلا : ۱)

  1القلم  : -(۲).

 114طه : (۳).

 متقا عليه .(۴).
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 ابوداود متقا عليه .(۵).

 ( النريقة شر  الالريقه۶).

 ى مودود  .ل.  پرده ريد ابواالع(۷).

 ( هدايه۸).

 (بسار ۹)
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 ران يد حيام 

 !د  ده کړې حا او اړتيا هپه مورنۍ ژب
 

او په مورنۍ ژبه  ده کړې  مري حا يپه مورنۍ ژبه  ده کړه د ماشومانو طن
 شونتيا برابرول ددولت قانوني مکلقيت دى .

مـــادې پربنســـا پښـــتو او در  د    16د افغانســـتان د ارارـــي قـــانون د   
مه ماده کې په  43داراري قانون په افغانستان ررمي ژبې د  اوله بلې خوا 

څردندو ټکو کې راغلي د  مچې دولـت مکلـا دى پـه ټـول افغانسـتان کـې د       
 متوا ن مرارف د عامولو او تامين لپاره اغېزمن پرودرام طر  او پلى کړ  .

دارـې راغلـي مچـې    کـې  مـه مـاده    26ې په يد بشر د حقونو نړيوالې اعالم
ماشومانو لپاره يې د ښوونې اورو نې ډول  خپلو ميندې او پلرونه حا لر  مد

 کړ .غوره 

مــه مــاده کــې  30همدارنګــه دماشــومانو د حقوقــو تــړون )رــي آر رــي ( پــه 
لتـور  وچې ماشوم بايد له خپلو حقونو بې برخې نشي مترڅـو لـه خپـل ک    ميېوا

مورنۍ ژبې رره د ژوندانه  هڅسه خوند واخلي او خپل مذهب ومني او په خپل
و  مد دـوټېګن د پوهنتـون پوهانـد ادنـر هـارد پسپلـه څېړنـه        چارې ررته ورر

انو ته که په مورنۍ ژبـه  ده کـړې   يچ: په هېواد کې مېشتو قومونو ب يېکې وا
 .وړولو کې به خورا لويه ونېه ولر اماکانات برابرشي د هغوى په شسديت ج

نو په دارې حال کې پښتنو ماشومانو ته چې په کابل کې اکثريت د  مپـه  
مورنۍ ژبه د ده کړو پرودرام پلي کول د ملي يووالي لـه ټينګښـت او د    خپلې
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نـورور قومونـو    ترڅـو محروميتونو له منځه وړلو رره لويه مررته کولى شي م
 رره د ريالۍ جوده شي .

د کودتا رره جوخت د رورانو د يرغل پرمهال  يېد غو کاللمريز 1357د 
ــېه شــول د       ــه راک ــل ت ــه رــلهاوو  ره پښــتانه کاب ــې د   پ ښــوونځيو ماشــومان ي

ا موينې پرمهال نه يوا ې په در  ژبه دا موينې جوده نـه ومبلکـې هغـه مهـال     
به مچـې يـوه ښـوونکى پـه تستـه د ا مـوينې رـوالونه وليکـل مپښـتو ژبـو  ده           

مدغـه   کـې د آ موينې په پاڼه کې ولي پوښتنېکوونکو ددې وس نه درلود چې 
در  ژبـې  ده کـوونکى نـه يـې      پدې اړکېدل چې له داونې نارـت  کې ده کوون

 . کېپسپل پاڼه کې ولي

رـر بـه    يېورورته ترليکلو به خپل ځاى کـې پـه ډدـرې نـاهيلۍ او وارخالـا     
نارت وو مکله چې به ښوونکى وپوښتل چې ولې روالونو ته ځواب نه ليکـئ  
؟  ده کوونکى به په ډدرې ناهيلۍ رره دتل لپاره مسه ښـه وکـړه مچـې د کابـل     

 ددې خنرې شاهدان د  . کېپه رلګونه ښوون

 يېد مهايم پوهنتون د ټولنپوهنې د څانګې پوهاند)هارتر موت اردسر ( وا
محرومول ددې رنب  چېب کې: له خپلې مورنۍ ژبې له  ده کړې څسه د يوه تن

عقـدو ښـکار    يـې درځي چې ماشـوم د عقلـي ذهنـي روحـي ماخالقـي ماو داروا     
 شي او د افراط او تقريط خواته وخويېږ  .

م کـال کـې پـه يـوه څېړنـه       2004 يوبل الماني څېړونکى )هـانس مـالا( پـه   
تـه نغوتـه کـو  مچـې يـو ماشـوم تـر شـپږکلنۍ پـورې           کېيوه خورا مهم ټ مکې

  ره لغاتونو پورې د  ده کولو وړتيا لر . 13پسپله مورنۍ ژبه 

 م راعت کې د يونو  لغت  ده کولو ته چمتو دى .يچې په هر دو
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 او اورني دولـت  دولت افسوس ځاى دى مچې د کر   دخو د بدبستۍ او 
د پورته يادشوونړيوالو حقونو اوداراري قـانون   کېيوه ډله لوړ پوړ  چاروا

دومـره   هماده بانـدې رـتردې پټـو  او دافغانسـتان اصـلي وارثـانو رـر        43په 
 خاينانه کړنه کو  .

ي ښـ مادې د پلي کېدو ررره حساريت او غنردون  43او د اراري قانون 
.همدارنګه د پوهنې و ارت ښـوونيز ندـاب اومـې مـادې رـره چـې ښـوونه او        

 رو نه بايد په مورنۍ ژبه و  .

يو شمېر د ملي دټوميووالي مپښتوود او ايران پلوه عناصـر او کـړۍ يـې    
 .ورته جوړو په عملي کېدو حساريت ښي او ډول ډول پلمې 

 کې دهم .ول خلک  ه د ملي خاينانو څسه هم په ټيا پوړ ډچې دا

ه کړىمکله چـې د پښـتنواو   داوس ځينې افغان لوړپوړو چارواکو ښه چل  
پښتو د حقونو د ورکړې خنره کېږ  نو ځينې تد پـه نـوم افغانـان )؟( او ايـران     

چـې دا ملـي يـووالي تـه  يـان ررـو  او        ييپلوه متردنې کړۍ او دوندونه وا
 ييوا یبيا همدو اشيمکله چې د نورو قومونو او ژبو د حقونو او چوپړ خنره ر

پرې ټينګېږ  مهر څـوک ملـي يـووالي پسپلـه دټـه ترريقـو          چې ملي يووال
خو رړ  نه پوهېږ  چـې دملـي يـووالي د رـيور  النـدې پښـتانه نـور څـومره         

 خپل حقو  دالره ورکو  .

  کړه ملي يووالي ته  يان نه بلکې ملي يووال هد  هحال داچې په مورنۍ ژب
 هېوادونو کې لرو . ييپاوروايې په ځينو  ېلګنور هم ټينګو  چې بې

په مورنۍ ژبې  ړه کړه کومه د تردـب خنـره نـده او نـه کـوم ريارـي رنـګ        
 لر  بلکې يوه علمي ماکاډميکه او حقوقي موووع ده.
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چې پسپله مورنۍ ژبې  ده کړې وکړ  ځکـه   یاو د هر ماشوم فالر  حا  د
 لـه   ذهنـي ځـواک   يېماین مې ژبې  ده کړې پرمهال خپلیيو ماشوم د يوې دو

ــال د نيمګ    ــړې پرمه ــو  مد  ده ک ــي    الرــه ورک ــو  ماو د روان ــا احســاس ک رتي
بې  ړه توب او چوپتيا رربېره په ټـولګي کـې ځـان خجـالتي او يـوا ې       مغوټو

 احسارو  .

څرنګه چـې پـه مـورنۍ ژبـه  ړه کـړه  قـرآن عسـيم الشـان مد هېـواد ارارـي           
قانون م نړيوالو اعالميو مديونسکو د مديرانو جردوماو نړيوالـو قوانينـو پـه    

 . کړیمورنۍ ژبې  ده کړو باندې ټينګار 

بشــر حقونونړيــوالې   نــو کلــه چــې ارــالم منــارک ديــن مارارــي قــانونم       
راکړې او خلک هم غواړ  چې لوردـانې او  جا ه حا او اې او يونسکو ياعالم

او  هـم پښـتون دی   ځامن يې په مورنۍ ژبه  ړه کړې وکړ  او بل خوا ولسمشر
 نو بيا رتونزه په څه کې ده؟  شرايط هم برابر د م

 ولې پښتنو ته داحا نه ورکول کېږ ؟

کېدو پـه حالـت کـې وه     ېپروره په کابل کې څه ناڅه د پل داڅو کاله پسوا 
مېکـانېزم يـې هـم ورتـه جـوړ کـړ  وه چـې لـومړ  بـه نـو  ښـوونځي             او يو ښـه 

جوړو  بيا به د پښتو ټولګي بېلو  د ماشومانو د پېژندپاڼو او روانحو پـام  
کې نيولو رـره او د کابـل پـه احمدشـابابا مېنـه کـې يوڅـه پلـې هـم شـوه مخـود            

راتــګ رــره رـــم    ريـــنــو  و  خواشــينۍ ځــا  دى مچــې پـــوهنې و ارت تــه د     
 ه ټپه ودردده چې رنب يې الروښانه ندى .داپروره پ

نو دپوهنې و ير بايد جرات وکړ مکلک هـوډ او پـاکې ارادې رـره رـر لـه      
ننه په پال مېنه کابل په پښتو ژبه د  ده کړې الرې چارې برابرې کړ  او هيچا 
څسه پـدې ملـي پرورـه کـې ودـره  ونکـړ  او نـه چاتـه اجـا ه ورکـړ  چـې ددې            

څــوک و م او د ودــرې يــاغال خنــره هــم نــده ځکــه  پرورــې خنــې ودرځــي کــه هــر
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 یو رره رم عمـل د ننورو نړيوالو قوانيو او د اراري قانون ا یهېواد  موږ د
او  ونخـو پښـت   ی. ه پښتو ژبه ځکه يادوم چـې نـورو ژبـو تـه داحـا ورکـړل شـو       

ورکړل شوى او محکومه ژبه ده مخو  ه بيا يوا ې دپښتو  یته داحا ند ا بکو
او رـرپل   بدخشـان يادونه هم نه کوم  ه وايم چـې پـه بلـخ مفاريـاب مجو جـان م     

ژبه ښوونځي جوړ شي د بده بسته  موږ ا بک ورونه هم  کېکې هم بايد په ا ب
په در  ژبه  ده کړې کو  چې بايد په ا بکې يې وکړ  چـې لـومړنۍ  ړه کـړې    

 انوني حا دى .يې ق

دلتـه ځينـې خلـک     خو لومړى بايـد داکـار د پال مېنـې کابـل نـه پيـل شـيم       
پــدې تېروتــي او فکــر کــو  چــې دونــدې کابــل يــو در  ژبــى واليــت دى مخــو    
داډدره غير علمي او بې منالقه خنره خنره ده مځکه کابل واليت د ښاررربېره د 

 ولسواليو د نقورو په تنارب يو پښتون واليت دى .

ابل کې اکثريت ودړ  پښتانه اورېږ  ماو څوک چې ددې خنرې رـره  او ک
 مسالقت کو  هغه دې خپل کور نه راووځي او لږدې بهر ودور  .

که څوک د مورنۍ ژبې  ده کړو رره مسالقت کو  ماو يا وررـره   بل داچې
نو  ه وايم چې مهرباني دې وکړ  شرافتمندانه دې خپلـه کـېه    يېحساريت ښ

 هېواد نه دې ووځي او کوم بل هېواد ته دې کور يوري . بار کړ  او  موږ

خوبيا هم يادونه کوم چې داکومه د تردب خنره نـده مبلکـې يـوه علمـي او     
 اکاډميکه مسله ده چې د  ټولې  نړۍ پوهانو  پرې هوکړه کړې .

او که څوک ورته رياري رنګ ورکو  دادهغوئ خپلـه رـتونزه ده  مـا پـه     
ه تېر پړاو کې داخنره راپوته شوه مجالنه داوه چې ياد دې چې د ولسي جردې پ

حقــيظ مندــور ملاليــا پــدرام ماو مهــد  ددې خنــرې رــره مسالقــت وکــړ او     
دايران درقارت په لمسون يې وويل چې داچاره ملـي يـووالي تـه  يـان ررـو       

وارې ورتـه ډدرښـه   ناو موږ بايد د پښتو او در  توپير ونکړو مخو ماللـۍ شـي  
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ې يـ وشـان د  او تارـو   ياو در   ته وويل چې کـه پښـتو  ځواب وکړ مماللۍ ور
ان په پښتو ښوونځيو يچئ خپل ب تارې مهرباني وکړ ر نه کوئ! نويترمنځ توپ

کې داخل کړئ د ملي يووالي لپاره هسې هم پښتو او در  ترمنځ تارې توپير 
پ شـول او چټـل نيتونـه يـې     ومنو پدې خنرې رره دو  چـ و شان د ياو نکوئ 

 .څردند شول

 ه په اخره کې بيا هم دپوهنې و ارت له چارواکو غواړم چـې جراـت وکـړ     
 هاو پدې برخـه کـې دې د هيچاڅسـه ودـر     په مورنۍ ژبې  ده کړې دې دود کړ 

ځکـه د قـانون رـره رـم عمـل دى او د ماشـوم        مونکړ  او دودرې ځاى هم نـدى 
 فالر  حا دى .

او که حکومت په ځـانګړ  ډول د پـوهنې و ارت پـدې برخـه      .1
ــار    کــ ــه يــې شــرموونکى ت ــه ب ــانو او تــاريخ ت ــو افغان ــااغېړ  وکــړ  ن خ يې ن

 ه وايـم چـې پـوهنې     مييـ پرايښي و  چې راتلونکى نسل به پـرې لرنـت وا  
و رات بايد اصال دومره بايـد ناوختـه شـوې نـه واى او پسـوايې داپرورـه       

اوبونـه   لـه مـاهي چـې هـر وخـت      مخو اوس هم رـر وخـت دى   يپلې کړې واي
ممـدني  م ه په پاى کې دحکومتي او ناحکومتي مسـولينو  وبارې تا ه و 

بشـرحقونو ادارې ميونسـکو مررـنيو او ځوانـانو نـه هيلـه لـرم چــې         مټولنـو 
ــې چ    ــتلو ک ــه غوښ ــا پ ــه    وددې بنســټيز ح ــاتې نشــي او غږپورت ــه پ ــه خول پ

پـدې هيلـه چـې  موږماشـومان      .ترڅو د خپل رالم حا نه برخمن شـيم کړ 
او ژبې تـه  کولتورملت ماودينمهېوادم پسپلې مورنۍ ژبې  ده کړې وکړ 

 .د چوپړتيا رنب ودرځي
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 یمحمد داود نيا 
 

 د پښتنو د بېو لۍ الملونه  او د پرمستګ الرې چارې

د  ید بيــــــو لي د پيژنــــــدلو لپــــــاره اړينــــــه بــــــولم څــــــو لــــــومړ: بيــــــو لي
م ناروغيم ډاکــــټر تـه   يېرــرپنا ېم بېبيـو لي لوږوپيژنو:  ماصــالال  بيو لي

نه  ېس ررــى نه لرلمبي رـوادېمددندالته  ځيوښــوونلمدتللـو توان نه درلــود
ـــودل ــېوته وادرلـــ ـــي . يـــ ــل    دې بيـو لـــ ــم ويـــ ــه هـــ ــتـــ ــکېـــ يورـــــړى ې ـږ  چـــ

دو تـوان  کېـ ډوډۍ درمـل(  دپـوره   کـاليم   ) کورم   وودخـــــــــــــــپلولومړنيواړتيا
لــو مړنيــو اړتيــاو)کـــور  ودخپلــ ېږ  چــکېــونـــــه لــر . بيـــو  لــه هغــه چاتــه ويــل 

نـور( دپـوره کولــــــو تـوان ونـه       ېمکالـيم ډوډۍ م ښــــوونه او رو نه او دارـــــــــ
بېو لي د پرمستللو هېوادونو پـه پرتلـه پـه ورورـته پـاتې هېوادونـو کـې         لر .

 دو عوامل په درې ډوله د   :کېډدره او ژوره ده.دبې و لۍ د رامنځته 

 د اقتداد   يرمو او امکاناتو کمښت د نقورو په پرتله د  -1
م لـه  يرمـو نارـمه     د اقتداد  کړنو د پرودرامونو نشتوال -2

 دټه پورته کونه او په اقتداد  کړنوکې د  توا ن  نشتون .
د اوږد مهاله جګرې او طنيري پيښې لکه ريالب م لزله او  -3

 نور  پيښيدل

د پښــتنو د  اوس راځــو دې تــه چــې د پښــتنو د بېــو لې  الملونــه کــوم د  ؟
رياري او ټولنيزه بهه لر  چې لـه همـدې کنلـه پښـتانه      یبېو لې  رننونه  ډير

 بېو له پاتې شو   د  :
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پرلپسې جنګونه : په هره ريمه کې  چې  امنيت شتون ونلر    .1
ږ  د پښـتنو  کېـ په هغـې رـيمه کـې هـيڅ ډول اقتدـاد   کړنـې نـه تـر رـره          

ــه  رــيمې پــه تيــرو څلــورو لســيزو کــې د جنــګ ډدــر و     نــو ځکــه دا خلــک ل
بېو لې رره مخ د   چې دا  جګړې د نړيوالو دريسو له کنله پـه دې رـيمه   

ږ  تر څو پښـتانه بېو لـه ورـاتي . همدارنګـه     کېکې په قدد  ډول تررره 
تيرو جګړو پښتانه له ښونې لرې وراتل  يـوا ې پـه يـو څـو کسـنونو پسـې       

 وتړل .
خـوا  د   د حکومتونو له خوا اقتدـاد  تردـب : کـه لـه يـوې      .2

پښتنو په ريمو  کې  جګړې د  له بلې خـوا د وخـت حکومتونـو د پښـتنو     
د رـار  پـه ډول د پښـتنو پـه ډيـرو       یريمو رره تردـني چلنـد تـر رـره کـړ     

رــــــــــــيمو کـــــــــــــې) کنړملغمـــــــــــــانملودرم هلمنـــــــــــــدمارو دانم ابل م  
ــوه صــنرتي فابريکــه شــتون       ــراه ...( ي پکتيامخورــتمپکتيا مپکتيکــا مف

رــيمو کــې د بريښــنا نشــتون چــې د اقتدــاد      نلــر .  همدارنګــه پښــتنو 
ږ  .لـــه بلـــې خـــوا  پـــه دې رـــيمو کـــې د لويـــو   کېـــپرمستـــګ عامـــل دهـــل 

ــه  عملــي    ــه   کېــاقتدــاد  پــروژو  ن دل م پــه حکــومتي ادارو کــې پښــتنو ت
 متنارنه ونېه نه ورکول...

ــو        .3 ــو نومون ــل او بيالبيل ــه کت ــه ښــه نســر ن ــه پ صــنرتکارانو ت
يادول: په ډيرو پښتنو رـيمو کـې ځينـو صـنرتکارنو تـه پـه ښـه رـترده نـه          

ــې     کېــکتــل  ــه ډول دا فالن ــولي  د رــار  پ ــې ب ــه ي ــولنې ټيټــه طنق ږ  او د ټ
او نـــور. چــې دا پــه خپلــه د صـــنرت د     یمجــوال د   مترکــاڼ د   پښــتګر د 

 د بېو لۍ په لور روقو  . پرمستګ مسه نيسي او  خلک
ــر    .4 ــه ډي ــه شــتون : پ پښــتنو کــې د    د پرمستــګ د احســاس ن

پرمستګ احساس شتون نلر  او يوا ې هغه  اړه کورونه مورورـته پـاتې   
 کليوالي ژوند خوښو  او له عدر  ورايلو رره چندانې عالقه نلر  .
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د ښار  ژوند نه خوښول : لکه څرنګه مې چې پورته ذکر کړه  .5
تانه ورورــته پــاتې کليــوالي ژونــد خوښــو  او پــه کليــو او  پښــ یچــې ډدــر

بانېو کې اوريږ  او  د ښار خلکو ته  پـه ښـه نسـر نـه دـور  خـو د ښـار پـه         
پرتله په  کليو او بانېو کې د ژوند آرانتياوې کمې و  په ښار کـې د کلـي   

 شتون لر . يپه پرتله ډدر  کاروبار موق
رغـه پـه پښـتنو کـې     د پښتنو  ځينې ناوړه دودونـه : لـه بـده م    .6

ځينې دارې دودونه شتون لر  چې پښتانه  لـه بېـو لې رـره مسـامسو  د     
تر  څو    کو ده وکړ  هغه مجنور د يرار  په ډول کله چې يو پښتون  لم

لکونو افغانۍ د ولور په نامه خسردنۍ ته ورکړ  چې دا په ځوانـانو ډدـره   
هېــواده ليــرې پــه بــده اغېــزه لــر   او پــدې ډول ځوانــان مجنــور د  چــې لــه 

 کلونو کلونو مسافر پاتې شي او تل پوره وړې و  .
په پرتله د د نقورو ډيريښت: په پښتني ريمو کې د ورايلو  .7

ــه   ــره چټکـ ــره    دهنقـــوس وده ډيـ ــه ډيـ ــايلو تـ ــه  ورـ ــوس پرتلـ ــتنو  د نقـ د پښـ
ږ  چې پـه عملـي   کېو .دټمن نقوس نلر  دټمن نقوس هغه نقوس ته ويل 

ه کو .چې په پښـتنو کـې دا ډول نقـوس ډيـر لـږ      ډول اقتداد  کړنې تر رر
ږ  چـې د  کېـ .همدارنګه په پښتنو کې په ډير کم عمر کې ودونـه تررـره   ید

 نقورو د ډيريښت رنب درځي .
: د هيـواد پـه     رـيمو کـې د کرنيـزو ځمکـو لـږ والـ        پـه ډيـر   .8

ختيځ کې چې ودړ  يې پښتانه د  کرنيزې ځمکې ډيـرې لـږې شـتون لـر      
په همدې لږه ځمکه کې کار کو   چې په دې تودـه پـه    او خلک يې هم ټو ل

هغـې بيکـار  تـه ويـل       کرنه کې ډيره پټه بيکار  شـتون لـر  پټـه بيکـار    
ږ  که  څوک له توليد  کړنې  لرې شي په توليداتو اغيزه نلـر  چـې پـه    کې

ــه  تــر رــره کــو  دا ډول بيکــار  تــه پټــه       حقيقــت کــې دا ډول خلــک کــار ن
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ــېبيکــار  وا ــي او د    .د پښــتنو رــي ي ــې پســې تړل ــه کرن ــوا ې پ مو خلــک ي
 نه کرنه جوړو  .چېعوايدو دالرته راوړلو يوا ينې رر

بې ځايه لګښتونه : په پښتنو کې ډيـر دارـې خويونـه شـتون      .9
لر  چې د لـوړ لګښـتونو المـل درځـي لکـه د خـانۍ  دريسـتم شـتون م پـه          

 ودونو کې ډير لګښتونه کول او نور .
پښــتانه  پــه خپــل مــنځ کــې خپــل منځــي دښــمني او تربګنــي:  .10
دښمنۍ او تربګنۍ لر  چې له همدې کنله يې ډير په کور نارـت و    ېډير

او ډير ځوانان يوا ې په کور کې نارـت و     او کاروبار نشي تر رره کوال
 . ياو خپلې ديرې راتي د دښمنيو له کنله  له کور لرې نشي تلل

نيمه  په اقتداد  کړنو کې د ښځو کمه ونېه : ښځه د ټولنې .11
برخــه جــوړو   خــود پښــتنو  ښــځې  يــوا ې د کــور کارونــه تررــره کــو  پــه  
اقتداد  کړنو کې ونېه نلر  . د کور د  ټولو اقتداد  اړتيـاو پـوره کـول    

 په  نارينو پورې تړاو لر  .
مالدار  : د پښتنو د نقورو ډيره برخه په مالدارۍ بوخته ده  .12

د کې ډيره مهمـه ونـېه هـم    ان چې د هيواد په اقتداچېپه ځانګړې توده کو
انو څړځايونـه  د  ورواکـو   چېـ لر  خو له بدمرغه په دې ورورتيو کې د کو

له خوا ونيول شـولمد حيوانـاتو لپـاره يـې پاملرنـه ونشـوه او مالـدار  يـې         
 ان يې هم بېو لۍ  رره مخ کړل .چېلمنځه الړه  چې دې عمل کو

 
 د پښتنو د اقتداد    پرمستګ الرې چارې

يمو د اقتدـاد  پرمستـګ لپـاره د يـو مـنسم پـالن جـوړول        د پښتنو ر 
چې د اقتداد  پالن جوړونې په وريله په د پښتنو د پرمستګ لپاره هغه 

ــي او دو       ــدلون راول ــې ب ــد ک ــه ژون ــې د دوې پ ــانګړې شــي چ ــه   برخــې ځ ل
بېو لۍ وژغور  .اقتدـاد  رـکتورونه ځـانګړ  کـړ  چـې کـوم تـه بايـد         
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قتدـاد  پرمستــګ لپــاره بايــد النــدې  لـومړ  تــوب ورکــړ  . د پښــتنو د ا 
 کارونه تر رره شي :

ــر   (1 ــه    دکرنيــز رــکتور پياوړتيــا :د پښــتنو ډي ــه کرن نقــوس پ
نه يې هـم کرنـه ده   چېچې  د عوايدو د تر الره کولو يو اينې رر  یبوخت د
تـر   یبهه لر  مد پرمستک لپاره يې هـيڅ ډول کـار نـه د    يېډيره ابتدا .کرنه

دوديـز شـکل لـر  دد ې لپـاره چـې پښـتانه لـه          . هماغـه پسـوان   یرره شو
بېو لې وژغورل  شي بايد د پښتنو کرنيز رکتور ته الندې کارونـه تررـره   

 شي :
 په کرنه کې له ماشين االتو کار اخيستل 
   ــوره        کېغــوره ــې د غ ــه ک ــه کرن ــارولم پ ــې ک ــه ک ــه کرن ــاو  رــرې پ مي
 دټه اخېستل.مياو  ررې څسه کې

  د اخيســتلو لپــاره  ارــانه شــرايط   ميــاو  رــرې او ماشــين االتــو کېد
 برابرول
   د نناتاتو د مروونو د مسنيو  په موخه  کروند دروته درمل پـه واک

 کې ورکول
 د اوبو شيندلو  ارانتياوې برابرول 
 ا پيدا کولکېد کرنيزو تو کو لپاره د مار 
 ده کړې ورکول کېکروند درو ته مسل  
 لکرونددرو ته د ليږد راليږد ارانتياوې برابر و 
 يدصــنرتي رــکتور پياوړتيــا: پــه پښــتني رــيمو کــې منځنــ  (2

مد صنرت رـکتور کـارکرددي او د توليـد قـوت      یصنرت ورورته پاتې د
د  توليداتو د پرمستګ لپاره اړينه ده تـر څـو د کرنيـز رـکتور      یډير کم  د

عوايد او اومه مواد په منځني صنرت کـې ولګـول شـي. پـه پښـتنو رـيمو        
 :شيبايد الندې  اقدامات  تر رره  ړتيا لپاره  کې د منځني صنرت د پياو
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 د رپماوو دودل 
 په پښتني ريمو کې د پانګونې شرايط برابرول 
 په بيالبيلو صنرتونو د صنرت کارانو هڅول 
 دصنرتي پرمستګ لپاره  يو منسم  پالن جوړه ول 
 د پښتنو په ريمو کې  صنرتي  ونونه جوړول 
  برابرولصنرت کارانو ته د پور ارانتياوې 
         صــنرت کــارانو تــه د پــانګيزو توکـــو پــه واردولــو کــې ارـــانتياوې

 رامنځته کول
  صنرت کارانو ته د صنرت په برخه کې د کورنيو او بهرنيو پوهانو له

 خوا رو نه ورکول.
 امتيا  ورکول   د پښتنو ريمو د صنرت د پرمستګ لپاره ځانګړ 
  الـدار د مالدار   ښه کول : دا چې د پښتنو ډيـر برخـه پـه م    (3

 بوخت ده مالدار   د پرمستګ لپاره بايد الندې کارونه تر رره شي :
  حيواني فارمونو جوړول 
 حيواني کلينکونه جوړول 
 لننياتو ته با ار پيدا کول 
  د لننياتو د پرورس لپاره د فابريکو جوړول 
  د کنانو فارمونه جوړول 
 ا پيـــدا کـــول او د پرورـــس کېـــد حيوانـــاتو د پورـــتکو لپـــاره د مار

 عمليه اجرا کول 
ځنګلونه په  بې   ځنګلونه : له بده مرغه د پښتنو ريمو  ډير (4

رحمه توده پرې شو  د  ځنګلونه د پښتنو په ژوند کې خورا مهمـه ونـېه   
 لر   . چې د ځنګلونو لپاره بايد الندې اقدامات تر رره کړ  :

  د ځنګلونو د پرې کولو مسه نيول 
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 نول شي کېنو  نيالګي   ونو پر ځاد پرې شويو 
  د ځنګلونو له لرديو څسه د بيالبيلو توکو د جوړولو لپاره د فرنېچرو

 د جوړولو فابريکې رامنځته کول د  .
د نقورو کنټرول:په پښتني ريمو کې نقوس پـه ډيـره چټکـه     (5

توده پرمستګ کو  چې د نقورو وده په اقتداد  پالن جـوړونې اغيـزې   
ې د نه مسنيـو  پـه صـورت کـې د اقتدـاد  پرمستـګ       لر .د نقورو د ود

خنره بې مانا ده او  د ژونـد رـالحه  نـه لـوړيږ  نـو لـه دې کنلـه  د نقورـو د         
 کنټرول لپاره بايد الندې کارونه تر رره شي:

  د کورني پالن  عملي کول 
 له  پوهانو کار اخيستل 
 د درملو او مشورو لپاره روغتونونه جوړول 
  مسه نيولد کم  عمره ودونو 
 د ښوونې ارانتياوې برابرول 
 تقريحي ارانتياوو برابرول 
 ځوانانو ته د کار موقې پيدا کول 
ــتني رـــيمو  کـــې د بېـــو لي د       (6 ــانګې جوړښـــت: پـــه پښـ د پـ

د پـانګې جوړښـت پـه رـپما      یمسنيو  لپاره د پانګې جوړښت ډير اړين د
په پښتنو کې د خلکو عوايد کم و  له دې کنله د رپما انـدا ه     پسې تړل

هم کمـه و  پـه پښـتني رـيمو کـې  بايـد د پـانګې د جوړښـت لپـاره النـدې           
 کارونه تر رره شي:

 کول  د غيرې اړينو توکو د واردولو مسنيو 
 د بانکونو څانګې په بيالبيلو برخو کې جوړه ول 
 په  پښتنو ريمو کې د پانګونې هڅې کول 
 په پښتنو ريمو کې د کار موقې پيدا کول 
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     د پښتنو په ريمو کې د مالي ادارو جوړول 
پوهه: په  پښتنو ريمو  کې د بېو لي  او بيکار  د  کېمسل (7

له منځه وړلو لپاره  مسلکې  پوهې ته اړتيا ده  نـو لـه دې کنلـه بايـد عامـه       
ــر ځــا  ه پــوهې پــ  کېادارې جــوړې شــي د مســل  کېمســل  ښــونيزو ادارو پ

ږ  چې وررره ملي توليدات او رـړ   کېوريله  ورايل په ښه توده کارول 
 رر عايد لوړيږ .

ټــــولنيزې چوپړتياوې:پــــه پښــــتني رــــيمو کــــې د ښــــوونې   (8
مروغتيامداوريدومد پـاکو اوبـو چوپړتيـاوې برابـرې شـي چـې وررـره پـه         
هيوادکې کار  وړتيـا ډيريږ مملـي توليـدات او رـړ  رـر عايـد لـوړيږ         

 لکو په  ړونو کې د پرمستګ هڅې ډيريږ .چې وررره د خ
ــې    (9 ــه اقتدـــاد  پرمستـــګ کـ ټرانســـپورټ :  ټرانســـپورت پـ

پـاره بايـد د پښـتنو پـه     اراري ونېه لر  د پښتنو د اقتداد  پرمستـګ ل 
 ټرانسپورټي الرې جوړې شي . ېريمه کې لو
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 عندالهاد  قريشي                                                      

 لروم برو پښتنو د پيورتون الرې چارېد 
 

ارـتادانو   وغونېې عزتمندوم درنو دېونوالو م ښاغليو علماو يېددې لو
 –نې له تارو رره هم صـحنت يـم   ېڅو ش چېخوم يم  !او اغليو السالم عليکم

ــو پښــتنو د    مولټــول شــي يــېکــومي الرې چــارې  چــېدا  ــرو درن ترڅــو د لــرو ب
پـه دې اړه   مهـم تـر رـره شـي     يـې او عملـي پيورـتون    يېپيورتون لپاره کـاروا 

 لنېې خنر  متيور  او له محنت ډک اندونه لرو :                       

 ښاغليو او اغليو ! 

( په تودـه ځينـې   پېژندنېم وواحتد يوه لنې تمهيد ) یتر ټولو لومړ ييښا
 خنرې تر څيړنيز ليد الندې ولرو او د حاالتو جاج واخلو !                                                         

( ۹م( کــال پــه يــوې )  ۱۷۴۷جنــاب اعليح ــرت احمدشــاه بابــا غــا   پــه )     
جـوړه   کـې  ځایر ررخ نومي ېد ښکلي کندهار په ش چېکوم  کېجرده  ۍورځن

نيولو رره د افغانستان د ټولواک پـه   کېپه پام  ېکړدد جردې د پر –شوې وه 
 توده وټاکل شو.        

 يېر ژر پردنيز بنسا پيدا کړ  او يوه رتره اردو دنو هغه رتر شسديت ډ  
تـوپ او بـاروت جـوړ شـول او د      کېپه افغانستان لپاره جوړه کړه . لومړ  ځل 

( تنـو  ۱۲۴۰۰۰) يـې دهـه   چـې دغـه اردو   –ارترمال شول  کې هپاني پت په جګړ
د هـر کـاره    يـې  کـې ځواکونو ته ررـيدله پـه خپـل خـوا      يچرپرو او پلي او توپ

د اراس او شهنا   )کوټوالي يا پوليس (  يېباشي )ارتسناراتي( قواو  او هم 
 بشپړول .             يېالت کېاو دولتي تش کېهم درلورل او نور مل
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 –مپراطـورئ( جـوړه کـړه او هغـه پـه وطـن مـين        )ا کـې هغه يوه لويـه رـتر وا  
  ړه ور ټولواک و . هغه به ويلي :                           –باطور  –عادل  –هيواد پال   –مومن 

 راياد کړم                                                      چېد ډيلي تست هيرومه 

 دخپلي پښتونسوا د غرو ررونه

 ويلي د  :                                                                کېپه در   يېيا 

 ما به صلحيم و فلک درپي جنګ ارت اينجا                                               

 دل ا ين حادثه بسيار تنګ ارت اينجا   

                                              -ښودکېهغه بزردوار د لو  افغانستان اراس 

ــه اعليح ــرت شــاه  مــان خــان څســه      -خــو ورو ــو  رــرحدات ل ورو دغــه ل
اډانـه   يېورورته کوچني شول او يـو کـوچني افغانسـتان پـه اورـنئ جغرافيـا      

 ته راپاتي شو. موږ کې

د رـرحدونو ترـين    يرنـې بيال بيل ژمنليکونـه   کېپه جال جال مهالونو  چې
( د اميــر ۱۸۷۳مـانو تــه الرـليک )عقــد( شـول لکــه : د آمـو دريــاب پولـه پــه )     پي

لو مترو کې( ۱۸۰۰دافغانستان او روريې تر منځ د ) کېشيرعلي خان په عدر 
(م کـال  ۱۸۹۵د پـامير خـط پـه )    کـې ( کال ۱۸۸۷په اوږدوالي د ريجوې خط په )

(م ۱۸۹۳ه )او د ډيورنې کرغيړنه کرښه پ کې( کال ۱۹۰۵د مکمهان خط په ) کې
لو مترو په اندا ه په فروي کې( ۲۴۲۴( يا )۵م۲۴۱۲( د )۱۲د نومنر په ) کېکال 

 چـې توده د رر هاتر  مارټيمر ډيورنې د برتانو  هند د رياري ارتا   کـوم  
( ملګـرو رـره د   ۱۰۲خينـر لـه الرې لـه )    کـې د کم کېيـې د هماغه کال په اکتوبر 

( ورځو لپـاره پـه چهلالقـوت    ۴۰)هر کلي شو  او بيا د  کېکابل بتساک ريمه 
د اعليح ـرت عنـدالرحمن خـان رـره يـاده       يـې او بيـا   –ديره شو  و  کېماڼئ 
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موووع په دوتـه کـړې ده م خـو يـوا ې د  ور اوبـه       کېمراهده يوا ې په نقشه 
 په پيچومي خيژ  متل د  او بس .                

له هماغه نيټې څسه بيا تر اوره داري ارناد نه د برتانيا پـه بهرنيـو چـارو    
دغـه کرښـه    چـې ثابـت کـړ      يـې ررماد  چېشته م  کېاو نه په کابل  کېو ارت 

ام ا شو  و  نه دلته پارلمينا و او نه لويه جرده بلـل شـوې وه    –ررماد مهر 
 او نه ملت تايَيد کړيده .                 

( ۱۶غـه مهـال اميـر عنـدالرحمن خـان او لـه هغـه څسـه ورورـته )         په هما چې
پاچاهانو تر اوره پورې د ښاغلي افغان ملت په شمول دغه کرښه نده منلې او 
هغه يرنې د ډيورنې کرغيړنه کرښه صرف د فروي خيالي کرښې په توده دهـل  

 ږ  .                    کې

( ۱۹۴۷راپه دې خوا بيا تـر )  ( م کال څسه۱۹۲۴له له ) چېنو همدا المل و م 
کال پور  د جناب خان عندالغقار خان او بيا د هغه تر څنګ موالنا ابوالکالم 
آفراد او داندهي جي  رره په دېه منـار ه پيـل کـړه او لـومړ  کـانکرس هنـد        

د )اصـال  االفغـان انجمـن )انجمـن اصـال        کېيـې پارټئ جوړه شوه او پـه خـوا   
ډير پښتانه څه آخوا او څـه   کېجوړشو او په دې  کې( ۱۹۲۱افغانه ( په اپريل )

فرهنګيـان قلمـوال او    –هـم ريارـيون    کـې په دې  چې–ديسوا رره راټول شول 
 ملي شسديتونه او رجال شامل شول .                                      

د کـو   پښـتونسوا جمـو     کـې د اميـر حنيـب اهلل خـان پـه عهـد       چـې څرنګـه  
ــره پښــت  ــت او ب ــا ) حال ــوالي ( ي ــه افغانســتان  ( ----ونسوا )ريارــي بيل د  کــېپ

نه ت مشروطيت يا د باچا خان په خنره يو آينـي تحريـک د مستلقـو انجمنـو     
ــو    –څردنــد شــو  کــېاو ټولنــو پــه شــکل   غــا   باچــا شــاه امــان اهلل خــان د ټول

تحريکونو او ټولنو رره په پټه او څردنده تماس حاصل کړ  و او افغانسـتان  
امان اهلل خان تر مسه د يو پروتکتورات دولت او يا د يـوې کـالونئ بهـه    تر شاه 
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) لمـو   کـې پاچـا خـان د خـان عنـدالغني خـان پـه مـا پـه هنـد          بيا جناب درلود .
خـــدمتګارانو  يېد )خـــدا کـــېاو پـــه نـــومنر  کـــې( رـــپتمنر ۱۹۲۹جردـــه ( پـــه )

پښــتون( مجلــه د ودــړو د  -----د ) کــې( ۱۹۲۸تحريــک( جــوړ کــړل او بيــا پــه )  
انـــدونو د خپرونـــو او ښـــو تنليغـــاتو د خپرولـــو او هـــم د فرهنګيـــانو آوا  د       
اوچتولو او د پښتنو دم رو او دښمنو کسـانو د ديمادوژيـک پروپيګنـېو د    

همـدا  چېشنېولو لپاره دغه مجلـه خپـره شـوه او ال تـر اورـه پـورې ښـه ځليـږ          
وښــت و چــې فکــر  انقــالب راغــي او د مجلـه د يــاد انجمــن قلمــي مفرهنګــي ن 
 رول درلود .                                                          کېيېټولو پښتنو او د افغانانو په بيدارئ 

خو جناب پاچا خان او د هغه ملګرو ډيرې رتونز  وداللې حتي هغه کـس  
هـم   کېيې-------------------- کېپه ډير بد  ندان  چېدرې ځلي  نداني شو 

 ډير  ترخې ورځې شپې تير  کړيد .                                                                                   

د يـوه رـم انقـالب     کـې پر هغه مهال جناب فسر افغان پاچا خان پـه پښـتنو   
 د  يرنې

د پښتون  چې)عدم تشدد( راورتو لپاره ډير ښه پرودرام جوړ کړ  وه لکه 
 راځي :                                   کې( مخ ۴۸په ) کې( کال جوال  لومړئ دهه ۲۰۰۷مجلې په )

يــو ځــل بيــا د خپــل حــا د غوښــتلو او حاصــلولو لپــاره چــل    يــېپښــتنو تــه 
 د نوې ډيموکرارئ اصول وښودل .                                              يېوروښود او وررره 

 

 کــېباچــا خــان او د هغــه ملګــرو د يــو دارــي جهــاد بنســا پــه پښــتونسوا    
هغه په توره نـه و م بلکـې پـه علـم او قلـم بانـدې والړ و او پښـتون         چېکېښود 

( پـه الره  --------------------------د عـدم تشـدد )   يـې ولس او ټـول افغانـان   
 راواړول .                                                 



 

 

125 

 

 په اختدار  توده !                 

د باچا خان او د نورو ټولو پښتنو د لوړو خياالتو او انـدونو رمـز او د لـرو                                            
 الرې چارې او لنېه کتنه :           کېبرو ولسونو د پيورتون لپاره تيوري

( کال څسه را پددسوا د پښـتنو د ځپلـو   ۱۹۴۷د ) چېشک نشته  کېپه دې 
د پوځي کميشـنرانو او ارـتسناراتي کړيـو او د بـا يو      کېلپاره په ارالم اباد 

-------د پروکسـي وار )  کېعامالن او هم د پنځمي رتنې او په اورني مهال 
او اجـــاره شـــوې وژونکـــې لـــوبي م بمنـــارئ م  کې( ځپـــون-------------------

 ې ال پايښت لر  .                                                                                           ښوونځي روځون

په دې توده به کلونه م کلونه لکه د شلمي پيړئ ټولو ورځو او مهـالونو پـه   
( په تودـه و   ----------------څير به پښتونستان او بلوچستان د يوه حايل )

            -و لويديځ تر منځ او څه نورڅه د روس ا

ــه د پيرنګــي د )    ــه جګــړې و  هغ ــه ب ــې    ۱۵۰او دغلت ــه د ب ــه دمســه هغ ( کال
 .                                             د شر  لپاره يا پښتنو لپاره  چېاتقاقي او شافت کهيل فورموله به 

                                      : فقر                                            ۱

 : جهل ) بېسواد  (                                                                   ۲

 : مرض                                                                                 ۳

اقي لوبې جار  و  م نو به د بې اتق کېبه هميشني و  او د هغو  په منځ 
الک کېدغه رپيڅلي ولس ځوريدلي ولس او کړيدلي ولس او خاوره به تـر ښـ  

                                      او  بېښا ک )کلوتياليزم او ايکسپوليشن (ال ندې و  .                                                                            
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څو دومره رتړ  شي او وربړيږ  او تر خالرونو النـدې و  . ښـه دا    دا به تر
لرو بر پښتانه رره په يـوه واحـد انـد يـو ځـا  شـي او د ارـترمار  او )                           چېده 

( شومو پالنونو په وړاندې په يوه قو  ځواکمن ما ) واحـد طاقـت ( پـه تودـه     
ان جوړ کاند  لکه په النـدې  دغه توره لومه څير  کړ  او واحد لو  افغانست

 :                                                                                       کېټکو 

حقيقـي جـان نثـار الرښـود      چېتر ټولو لومړ  د  واحده رهنر  او الرښود 
و  په شاوخوا راټول شي او جرده د  شي او يوه واحد ژمنليک د طر  اصول 

لي کاند  او تر يوه بيرغ الندې متحيدانه منار ه وکـړ  د ښـوونځيو او   او عم
درس ترليم لپاره د يوه واحد وطن ) لو  افغانستان ( ترليمـات وشـي پـه حـب     

خيــاالتو  -------------الــوطن رــره د  پــه پښــتني مراشــرت او لــوړ  وطنــي 
                                                                         درمون او تره قي او واحد پيورتون لپاره رو نه او پالنه وشي .   

ــور روڼ   -علمــي  يکريارــي ليــېران پاليســي جــوړون  فرهنګــي رجــال او ن
يـوا ې د   کـې اند  او ملي شس يتونه د  رره په يـوه واحـده رـال او خنـره اي    

ــي     ــورا اهميـــت او ريارـ ــه خـ ــاره پـ ــونو لپـ ــو ولسـ ــرو( درنـ ــتنو )لروبـ او د -پښـ
ــوو الرو چــارو   ېنه ــتونو پــه خالدــانه صــادقانه رــپ   څلي مشــارکت رــره د ن

  ړ .بندوبست وک

په پوځي پوهي رره د ځان او ما رغول پالل او يو بل ته رره الس نيو  او 
د   کېټولنې اصلي بنياد  توجردې چې د قنيلو   يېپوره مالتړ او د يوې لو

نغښتي د  م جوړه شي او بيا د بهرنيو په وړاندې ملي  کېاو پيورتون رمز پ
 جهاد اعالن او ملي منار ه پيل شي .                                     

نــو دا د دــران افغانســتان د نــورو اقوامــو د پوهــو شسدــيتونو مالتــړ هــم    
نـار ه پـر مـخ  يورـي او بريـالي بـه و  او لـه        حاصل کړ   او په يوه ځواک بـه م 

تاريـک بينـي څسـه د ژغـورني نجـات او د ملـي يـو ځـا  والـي پيورـتون             لم



 

 

127 

خوا اکړ   ږ  او ارتسناراتيېپه رياري شننو رره بايد وپوه –عندر به و  
او خپل ځانو ته بايد د پنځمي رتنې لـه لـومي    –پښتنو لپاره ورور  بريښي 

هـره چـاره هدفمنـده او     کـې بل ما توده قرباني ورنکړ څسه وژغور  او په وړي
 ملي و  .                                                                                                             

کــوچني تحريکونــه د لويــو نه ــتونو او پــه تيــره بيــا د جنــاب باچــا خــان د  
وده دې منار ه قو  دړندئ کوټلې او واحده مقکورو پيرو  وکړئ او په دې ت

 کاند  .                                                      

 

 د اخيستلو ځايونه !                                                                

 ( لومړئ دهه د پيښور چاپ                                            ۲۰۰۷جنور  ) –پښتون مجله 

 کابل                                                 –( کال د  مر  مياشتي دهه ۱۳۸۹جرده مجله  )

              د جردو تاريخ او ار ښت د عندالهاد  قريشي اثر                            کېپه ريمه 

 (  پيښور                                                           ۱۳۸۵د پښتنو منار ې القت مجله  )

علمي تحقيقي کنقـرانس   کېپه نړيوال کنقرانس  –باچا خان او عدم تشدد 
                                                                                                     -له ررالې څسه   –د حامد کر   وينا  کې

                                 -د ښاغلي غقار فراهي اثر څسه  کېافغانستان د جمهوريت په کالونو 

او د  کـې رورـتا تـره   د ښـاغلي ډاکټـر    کـې ( دوهمـه دهـه   ۱۳۸۵لپه مجلـه د ) 
 ډاکټر محمد حسن کاکړ مقالو څسه

                                    -دښاغلي بستاني صاحب اثر څسه اخيستنه  –د باچا خان ليکونه 
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مه دهه د عندالهاد  ي( کال دو۱۳۹۱د جردې مجله د ) –ډيورنې الين مقاله 
 –قريشي مقالې څسه 

( کال دوهمـه دهـه   ۱۳۸۹په توده د )باچا خان درتر آ اد  دورت شسديت 
د افغانسـتان د   –د مالالرات رتراتيژيک مجله د عندالهاد  قريشـي ليکنـه   

 بهرنيو چارو و ارت خپرونه .    
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 یارداهلل داود 

 ارتاد دافغان پوهنتون دنړيوالو اړيکو او رياري علومو

 

 پښتنودپيورتون الرې چارېو بر اوو دلر
 

سوا د لراوبريوپښـتونميو افغـان   دمودې راپد رېدډ تو کلونو څسه دېدشپ
څ کومـه دټـه او پايلـه نـه ده لرلـې      ېاو پښتونستان چغې وهوخو تراورـه يـې هـ   

 الروبې رنجشه اوپراحسارـاتو والړو   شهمدبلکې په دې ا ړه دخپلونا دوراند
رو رتونزومغميزومننګونو اومشـکالتو رـره   داوريارتونو له کنله دالنورو ډ

 وان يو.دره وررره الس اودرمخ شولوچې التراو

ــه   ــه  مــوږددې ق ــيې پــه اړه ن ــو کومــه متققــهم موږاو ن  عملــيم حکومتون
دريځ او ډپلوماري نـه   څردنده او په عيني واقريتونو والړه تګالرهم روښانهم

دغې متزلزلېمژربدليدونکېمکاواکـه او ناروښـانه کـړنالرې    مـوږ لرله بلکـې   
حيثيـت   ددغې ق يې مشـروعيتم  کېاو هم په نړيواله ټولنه  کېهم په خلکو 

 او اعتنارله مينځه يوړ.

 ږ  نوهلته به ورور دهغو  دکېکله هم چې دلراوبرپښتنودپيورتون خنره 
ږ  چې کوم وخت او دکومو الملونو او عواملوله کنله دغـه  کېلتون خنره هم ېب

 افيو وويشل شو.لوبرخو او دوه جال جغرېالبېرتريوموټي ولس په دوه ب

ددغـه   کـې خـوا پـه کـوم وخـت     ه لتون موووع ټولو ته جوته ده چې دچالېدب
لو  قوم رره دغه جقا او رترتاريسي  لم تررره شونوله بيلتـون څسـه تيريـږم    

چې کلــه د دواړو مــوږاو غــواړم پــه پيورــتون او دهغــو پــه الرو چــارو وغږيږم. 
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وچې دا دوه اړخـه او برـده   ولر کېپښتنودپيورتون خنره کوو نو دابايدپه پام 
لر  چې داپه خپله دوه بنسټيزې او اراري پوښتنې راوالړو ميوه يې دا چې 

غواړو؟اوکـه   کېدلراوبرپښتنو پيورتون دجغرافيو دپيورتون پـه تنـا ر  موږ
 دجغرافيې او پولو دپيورتون پرته له نورو الرو چارو څسه؟

پښـتنو پرپيورـتون   د کې ه نه غواړم دلته دجغرافيې دپيورتون په تنـا ر 
خنرې وکړم بلکې غواړم دجغرافيې دپيورتون پرته لـه نـورو الرو چـارو څسـه     
پرپيورتون وغږيږم.له دې وړاندې چې دپيورـتون دغـه الرې چـارې پـه دوتـه      
کــړم اړينــه بــولم چــې ووايــم چــې پــه دې اړه ټــول پســواني روشــونواو دريځونــه  

ــد اوس دننـــي عدردتقاواومغوښـــ  ــو ناکامـــه شـــو  د  او بايـ تنو او ځمکنيـ
خپل نو  رود او دريځ غوره کړوچې دغه نـو  رود او   کېواقريتونو په رڼا

روښـانه کـړ  د مدغـه الرې چـارې      کېدريځ ترډيره بريده په الندې الرو چارو 
 په الندې ډول د :

  مفرهنګي او ادبي تنادله او همکار :کولتور:1

ميشـت پښـتانه    څرنګه چې ټولو ته مرلومه ده چـې دپـولې دواړو غـاړو تـه    
مفرهنګمژبه او ادب لر  خورـربيره پـردې مشـترکاتو    کولتوردې او مشترک 

 کـې يو له بل څسـه لـرې پـاتې شـو  د  او پـه دې برخـه        کېبياهم په دغو برخو
  کولتـور تراوره پـورې دارـې کـوم دپـام وړاقـدام او هڅـه نـه ده شـوې چـې د         

 مفرهنګي او ادبــي کولتــورمنارــناتوتنادله رامــنځ تــه شــوې وې او يــاهم دــې 
نارتېمغونېېممجلسونهممحقلونهممشاعرېمبحثونه او راشـه درشـه تررـره    

ږ  خـو  کېـ شوې و مکه څه هم ځينې وختونه په غيرررمي تودـه لږډيرتنـادلې   
دمالګې په اندا ه.نو که غواړو چې دواړه پښتانه رـره پـه    کېهغه هم په اوړو 

ــو  کولتــورفکر م ــوو ن ــي مــزو رــره وپيل ــي کولتــور  مفرهنګي اوادب   او ادب
ــاعرومادبي       ــېو مشــ ــه د دــ ــانه الره ده.لکــ ــوره اوارــ ــو غــ ــې ترټولــ ــه يــ تنادلــ
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ــانځلومن   ورځـــو دکولتورغونـــېومد ــو   د مـ ــاړونو اودـــېو ورځـ مشـــترکو ويـ
 اوشسديتونو دلمانځلو له الرې.

 دموادو او مرلوماتو تنادله: :2

تـاريسونو او دپښـتواو    ويـاړونوم  پښتانه شسديتونوم پښتنوم پښتوم د
په اړوند دنورومرلوماتو او موادو تنادله چې دکو ې پښتونسوا څسه  پښتنو

دلته مرلومات اومواد راوړل اوتنادلـه کـول او لـه دې ځـا       کېپه پورته برخو 
څسه هلتهمکه هغه په هره بهه و  دمجلومجريدوماوونيزوممهالنيو او کتابونو 

و و  ځکه چـې ديوبـل   له الرې و  او ياهم دوينپاڼومبريښناليکونو او نور الر
پــه اړه ددواړو پښــتنوبې خنــر  او رــمو اومرتنــرو مرلومــاتو اومــوادو تــه نــه  
الس رري دو  يوله بل څسه پرد  او اجنني کړ  او ډيروخت ديوبل له حاالتو 

ږ  چــې داپــه خپلــه ديوبــل څســه کېــاو جرياناتوڅســه بــې خنــره او غافلــه پــاتې 
 دلو المل درځي.کېدواټن اخستلو اولر  

د کـو ې   ړم يـو لنـې مثـال وړانـدې کړممماخپلـه ځـاني      غـوا  کـې دې برخـه  په 
لينو رــره پــه دې اړه ډيــرې خنــرې کــړ  د   ووپښــتونسوا دپښــتو مجلــو دمســ

اوهغو  مې دې ته هڅـولي چـې خپلـې مجلـې دلتـه هـم راوليـږ  ځکـه چـې لـه           
شـي دهغـه رـره پـه      ینـو کـوال   ملر   یمسکې څسه هغو  دلته حتما يو ارتا

همغږئ دغه کاروکوال  شي اوهمدارنګه ددې خوا فرهنګيانو رره مې هـم پـه   
ــه دخپــل         ــدې هلت ــې اوجري ــې مجل ــو دو  خپل ــرې شــو  د  ترڅ ــه خن دې هکل
ارتاځي له الرې وليږدو  ترڅو دواړه پښتانه ديوبـل مالـالنو اومـوادو تـه پـه      

 رشي.ارانه توده الس رري ولر  او يودبل څسه په ښه توده خن

مــا دپښــتنو اوپښــتود ريښــتوني ارــتاځې اوترجمــانې     کــېپــه دې  برخــه  
مجلې )ليکوال( له قدرمن مسؤول مديرنورالنشرنويد صيب رره خنرې وکـړې  
او هغو  پـه ډيـرې ليوالتيـادا خنـره رارـره ومنلـه اوويـې وويـل چـې دا کاربـه           
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رتارـو ارـتاځيمنو هغــو     کـې څـوک وکړ ؟نومـا ورتـه وويـل چـې پـه کابـل        
ل:چې ارتاځي مو داکارنه شي کوال  ځکه هغو  يواځې دمجلې ترپـاڼې  ووي

ارتاځي و  نوريې له دې کارونو رره رراوکارنه لر منو ماورته وويل چې  ه 
 کـې دې کارته په رواکاره توده غاړه ږدم  ه هسې هم په مياشـت دوه مياشـتو   
يـل  يوځل ورور ځم اوراځممنو هغو  ډيرخوشحاله شول خو دايې هـم راتـه وو  

چې ليکوال مجله دپاکستان دپوځ اوارتسناراتو پسې ډيـرې خنـرې کـو  نـو     
ــو   ــه     کــېپــه الره  کــېهلتــه پــه وړل ــو ماورت ــه کړ ؟!ن څــه رــتونزه درتــه جــوړه ن

 وويل:چې چمتو يم چې دا ررک او خالرپه غاړه واخلم.

اوهمدارنګه مې دپسرلي مجلې دقـدرمن مسـؤول مـديرذبي: اهلل احسـاس     
چې ان شااهلل ډير ربه دا مرتنره مجله هم له دې ځايه  صيب رره هم خنرې شو 

هلته تنادله او انتقال شيمرره له دې پسـرلي دپاکسـتان پروـد ډيـر تنليغـات      
ډيرمواد شتون  کېاو ليکنې کو  خو بياهم دلراوبرپښتنو دمسايلو په اړه په 

لر  اونسنت نورو پښتو مجلو ته په دې ار   چې کو ې پښـتونسوا تـه يـوړل    
رتـه دغـه   چېزه هڅه مخو  ه باورلرم که چېيوه وړه اونا کېا و په دې برخه شي.د

 کېدو کېتنادله په پراخه او منسمه توده تررره شي نوددواړو پښتنو په نږدې 
 ډيردتور او ممد ثابتيدا  شي.

 دقومونوراشه درشه او دېې جردې او شورادانې: :4

چـې کـوال  شـي د    شـت د   ېيـو قومونـه م   هغاړو تـ  ودډيورند دپولې دواړ
دواړو خواوو دقومونو راشه درشهمتنادلهماړيکېمدېې نارتې او جردې دغه 
کرغيړنه کرښه په خپله له منځه وړال  شي او دغه يوقوم چې يـادې کرښـې پـه    

 دوه و خواوو ويشلي له يوبل رره نږدې  کوال  او يو کوال  شي.

 يـــد مرپا مومنـــدم دبيلګـــې پـــه ډول دپـــولې دې غـــاړې تـــه م شـــينوار م 
کـاکړاو نـور قومونـه پراتـه د  او لـه پـولې        اڅکـز م  لمېعلي خ لمېرليمانس
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اخوا هممنو ددواړو غـاړو دغـه هريوقـوم خپلـه يـوه دـېه جردهمشـورا او ټولنـه         
جوړوال  شي چې وخت په وخت له يوبل رره کښـيني او اوونيزېممياشـتينئ   
او مهــــــالنئ جردېمنارــــــتې او غونــــــېې ولــــــر  او پــــــه خپلــــــو مشــــــترکو 

نزوممسايلو او مشکالتو رـره وغږيـږ  او خپـل تـرمنځ همغـږ  رامنځتـه       رتو
کړ  او په دې هکله ددې دريځ په غوره کولو رره دېکار او منار ه وکړ  چـې  
دا پريوبــل داعتمــاد او بــاور جوړيــدو او ديوبــل رــره دمينــې او راشــې درشــې  
  د ياتيدو المل درځيدال  شي چې دا په خپل واررره دپولې حيثيـت اوددو 

ــه منځــه وړ  او دوخــت پــه     غيرقــانوني او پــه دوه جغرافيــوويد او بيلتــون  ل
دال  شي چـې بيـايې هـيڅ ډول    کېتيريدو رره ددو  دا اړيکې دومره پياوړې 

 پولېمتړونونهمدولتونه او جنراو  لم نه شي بيلوال .

مثـال وړانـدې    کـې  ه يوځل بيا غواړم خپـل يـو لنـې او وړو    کېپه دې برخه 
پلــه شسدــا دغــه پورتــه طرحــه پرځــان پلــې او عملــي کــړې ده او  پــه خموږکړمم

دلراوبرداود   قوم مشترکه اودېه ټولنه مو جـوړه کـړې ده ترڅودغـه يـو قـوم      
چــې د ډيورنــد دکرښــې څســه هــم  کــېچــې پــه دوه بيالبيلــو جغرافيــو اورــيمو 

ډيرلرې ميشت د  رره بيرته يو کړو او ددو  ترمنځ بيرته پسوانۍ اړيکې او 
ا ه کړو ترڅودو  له يوبل رره اوديوبل ريمو ته راشه درشـه او تـګ   خپلو  ت

راتګ ولر  اومشترکا د دواد   قوم لپاره دخدمتمچوپړ اويووالي لپاره لـه  
دواړو لور څسه هلې ځلـې وکـړو نوکـه دغـه را دپښـتنوهر هغـه قـوم چـې دغـه          
شومې کرښې په دوه جغرافيوويشلي د  دغه طرحه پرځان عملي کړ  نو لرې 

ــه ــه منځــه       ن ــن ل ــه دجالرــيمو او جغرافيــې واټ ــرمنځ ب ــو ت ده چــې ددغــه قومون
 لحاظ رره يوشي. کېوالړشي او په هم پ فکر  اوفزي

 دېې تلويزوني خپرونېمپرودرامونهمبحثونه او درد  ميزونه:  :5
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ددواړنوو لوريو پښتنې ررنۍ بايـد دـېې ررـنيزې)که هغـه چـاپي و  کـه       
خپرونېمدرد  ميزونهمبحثونهماوپرودرامونـه ولـر    غږيږې او يا انځوريزې( 

چې ددې لور  پښتانه دهغو  دخپرونواومالالنوته الس رري ولر  اودهغـې  
غاړې پښتانه ددې خوا خپرونو او مالالنوته اوهمدارنګه دپښتنودرتونزوپه 
اړه دې درد  ميزونه اوبحثونه يودېحل او دې دريځ رامنځته کوال  شي چـې  

لو پــه اړه دــېدريځ اوبيــا دهغــو لپــاره دېکاربــه ددواړو ددغورــتونزو اومســاي
 لورو اړونده خلک رره نږدې اوپيورته کړ .

دپښتنوشسديتونوممهموچارواکومفرهنګيانومهنرمندانومکارپوهانو:6
 مښوونکوم ده کړياالنو اوځوانانو تنادله او راشه درشه:ا

اټنمبـې  ترمنځ دشته وموږدپورته اشساصواوافرادو راشه درشه اوتنادله  
ــو       ــه وړلـــ ــه منځـــ ــه لـــ ــمو انګيرنوپـــ ــه اړه دنارـــ ــل پـــ ــو بـــ ــاوريو اوديـــ  کېبـــ

رته دبيالبيلواقشارواوڅانګوڅسه ياد پښـتانه  چېډيردټورثابتيدال  شيمکه 
ديوبل رره له نږدې څسه ودور  او دنسرونومتجربو او مهارتونو تنادله وکړ  

لـور    نو ددو  ترمنځ له يوې خوا د ډيرې مودې فاصلې ختميدا  شي لـه بـل  
يو دبل له ريمې اودهغو درتونزوممسـايلو اومووـوعاتو څسـه پـه ښـه تودـه       
خنريدا  شي اوهغه بددمانۍ چې دو  ديوبـل رـيمو او حکومتونوپـه اړه لـه     

خپـل رول اونقـد لوبـوال      کـې ډيره وخته له ځانه رره لـر  پـه لـه منځـه وړلـو      
 شي.

يامرکزايجاد پښتنوديوې دېې اودوه اړخيزې ټولنېمبنسا او دلراوبر  :7
 اورامنځته کول:

دلراوبروپښـــتنو دپيورـــتون پـــه موخـــه بايديودـــېه ټولنهمبســـا او يـــاهم  
دوه چپټرهمڅــانګې  کــېمرکزرامنځتــه شــي دلراوبرپــه نــوم پــه کابــل اوپيښــور 
ــه رــيمه       ــې هرچپټرپــه خپل ــېاوجوړښــتونه ولــر  چ  همکــارۍم دهمغــږۍم ک
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 پرمستـګم  د و پښتنوپيورتون لپاره دېه منار ه اوکاروکړ  او د دواړو غاړ
ادبياتو اونورو مشترکو مسايلو اورتونزو دحلولـو پـه    ژبېم مکولتورپوهنې 

 باب مشترکې غونېېمبرنامېمپالنونهمپرودرامونه اوفراليتونه ولر .

دا اودارــــې نــــور ډيرنوښــــتګرابتکار  برنــــامې اوفراليتونــــه داورــــني  
 کـــېون پيراوعدردتقاواومغوښـــتنو او واقريتونـــو رـــره پـــه تالـــابا اورـــم 

دلراوبرپښتنودپيورــــتون پرورــــه پياوړېمدړنــــدئ او ډاډمنــــوال  شــــيمنه  
پراحسارــــتومجذباتومتيروتاريسي ناکامــــه هڅومتجربــــو اوايــــېياليزم والړ  
ريارتونهمدريځونهماو روشونه لکه څنګه چـې اوس هـم دډيـرو پښـتنو حتـي      

ږ  چــې ددټوپرځــا  يــې   کېــدپوهــو او روڼ انــدو پښــتنولسواهم پــرمخ وړل    
 لورو پښتنوته  يان اوناوړه پايلې ډيرې لرلي شي چې لرلې يې وې.ددواړو 

 مالـه دغـو اشساصـو اوخوځښـتونو څسـه هيلـه او تمـه دا ده         کېنو په اخر
چــې دو  دې يوځــل دغــه پورتــه يــادې شــوې طرحــې او وړانــديزونو بانــدې لــه 

 احساراتو او جذباتو پرته په رړه رينه غوراو فکر وکړ .

  په هيله اواميد دلراوبرپښتنودپيورتون
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 پښتانه
. دا خـو رـمه ده   یکستان د دې ټولو بد بستيو المـل د موږ ټول اورو چې پا

هغه چـا چـې دغـه لوبـه      خو مید یهره پاکستان د دې صحنې لوبغاړچې په  ا
جوړه کړې او تنسيمو  يې د پردې ترشا کار کو  د هغـو پېژنـدل پـه کـار د .     

چـې د يـو    یاصـلي دښـمن هغـه څـوک د     مـوږ مګر   يېخلک به هر څه هر څه وا
او لــه هغــه نــه خپلــو   یلــي کولــو لپــاره يــې پاکســتان جــوړ کــړ اوږد پــالن د عم

 اهدافو ته د ررېدو لپاره د اډې کار اخلي صحنې جوړو .

 تاريسي او جغرافيو  موقريت: موږ 

خاوره په رنسکرټ کـې اريـدورت او پښـتو     موږټول په دې پوهيږ  چې  
ېږ  نږدې شپږ  ره کلـن تـاريخ لـر  او د ارـيا پـه  ړه کـې       کې اريا ورشو بلل ک

پرتــه ده. دغــه خــاوره پــه يــوه اوچتــه پــوړۍ کــې کــې پــه رمســورو ځنګلونــو م    
هـوا لرونکـو    ېاو دښـتو او هـوارو ځمکـو او ښـکل     باغونو م بهانـده رـيندونو  

اوصافو جوړه ده. په دې خاوره کـې ميشـته ولـس افغانـان بلـل کېـږ  د افغـان        
قدامت لر  م هغه داچې م هغه دا چې د اريايانو لمړ  پاچاه ځان  کلمه هم ددر

)اپګان( باله او د هغې مانا ده ) ړور( ورورته دغه کلمه د عربو له راتـګ رـره   
ګـان م  په افغان بدله شوه خو نور اروپاايان دغه کلمه په خپلـه لحجـه څـوک اپ   

د افغانستان ژاد او ظ کو  چې اصلي ا يااي نقڅوک اودان او څوک افګان تل
و کې اورېدل. ځکه نو د احمدشاه بابا د پاچاهي په دوره کـې  حپه مستلقو را

د محلي نومونو پر ځا  هغه ريمې چې د يـو قلمـرو النـدې و  د يـو لـو  دـې       
کور يا دې مملکت نوم افغانستان غوره کړ. د افغانانو بل نوم د پکت م پسـت  

افغانســتان ټــول کامونــه او م پښــت او پښــتون يــا پټــان يــاد شــو  خــو اوس د  
 ږ  او په ټوله نړۍ کې بېژندل شو  د .دتوکمونه په يو نامه )افغان( ياد
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 د افغانستان جيو پوليټيکل موقريت:

د هند کوچنۍ وچه د افغانستان په جنوب شر  کې پرته او خورا رمسوره 
ژاد ي نـژاد لـر . د افغانـانو رـره د نـ     ياو شتمنه خاوره ده  د توکم په لحاظ اريا

ي چې هند کې ياو توکم له لحا ه نږدې اړيکې لر  او ځينې افغانان د خپل ابا
ــه         ــو رــره الس پ ــه مغل ــه هڅــه ل ــو پ ــر الرــه کول ــي ت د مېشــته کېــدو او د وکمن
دريووان و چه له هند رره ښې هېڅ اړيکې نـه لـر  صـرف د ملکونـو نيولـو پـه       

 ترڅ کې يې ډدرې ريمې الندې کړې وې.

تــرمنځ رــوونه کالــه جګــړې روانــې وې . افغانــانو پــه    د افغانــانو او مغلــو 
هندورتان حکومت کړ  او د بنګال نه را نيولې تر پايتست ډهلي بورې رړک 
د شيرشاه رور  په وخت کـې جـوړ شـو  دغـه شـان ددـرې پسـې کـال دـانې او          
باالحدارونه يې په ددرو ښارونو کې جوړ کړ  و چې اوس هم موجود د . خو 

ورورته دغه رلسله د هغو  د  امنو او اوالدونو ترمنځ د د شيرشاه له مړينې 
 بې اتقاقۍ ښکار او هڅه برم ورته پاتې نه شو.

انګريزان له يورپ څسه د هند د تسسير پـه موخـه راغلـل او پـه څـو کلونـو       
کې يې د افغانـانو او مغلـو رلسـله غوڅـه او خپـل حکومـت يـې جـار  کـړ. دا          

ابا د  امنو دوره وه. انګريزانـو يـواځې د   مهال په افغانستان کې د احمد شاه ب
ــه او غوښــتل يــې چــې افغانســتان هــم د هنــد پــه       ــو اکتقــا نــه کول هنــد پــه نيول
مســترمره پــورې و تــړ  م ځکــه يــې پــه افغانســتان حملــې پيــل کــړې. انګردــز    
حکومت د رمندر له الرې په هند قن ه ټينګـه کـړې وه او هڅـه يـې کولـه چـې       

د روريې پولو ته ځان وررو  خو په دې کار کې افغانستان هم الندې کړ  او 
 له درې واړو مسلحو جګړو ورورته هم ناکام شول. 

د افغانسـتان جيـو پوليټيکــل موقريـت او پـه هغــه کـې مېشـت غيرتمنــدو       
افغانانو هېڅ يو متررض او مهاجم طاقت تـه اجـا ه نـه ورکولـه چـې د دو  پـه       
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د دو  په ررتېر او حکومـت   ررتېر او روس بريد وکړ  او يا د هند خاورې ته
وربانــدې وکــړ  دــواکې د شــر  او غــرب لــه خــوا د دو  پــه رــر د تېردــدو او     
بريـــدونو کوښـــي رواون و او دو  )افغانـــانو( يـــې د رـــر او مـــال پـــه قربـــانۍ  
مسنيو  کاوه او حاال درځېـدل. انګردـزان د افغـان او افغانسـتان پـه ار ښـت       

ريله و  او که د پټو را شـونو  پوهېدل او کوښي يې کاوه چې د جګړې په و
را شونو له الرې په افغانستان کې خپل نقـوذ ټينـګ کـړ . د مسـامخ جګـړې      
په وريله خو څو ځله ناکامه پاتې شول. يواځې د پټو را شونو له مسې چې د 
امير محمد يرقوب خـان او عنـدالرحمان خـان رـره يـې کـړ  د  د افغانسـتان        

کلدارو په بدل کې انګردز ته پرې ايښـې وه  يوه لويه برخه يې د کال اتلس لکو 
چې افغانانو تر اوره هغه نه ده منلې او نه يې هغه اتلس لکـه کلـدارې کلـه تـر     
الره کړ  د  چې انګردزانو د اجارې په شکل منلې وې م د غه د عندالرحمان 

 موږخان او د ډيورنې ترمنځ تړون د ډيورنې الين په نامه ياديږ  چې انګردزانو 
يــو درد رــر پــه څېــر نومــولې ده کــه څــه هــم موهومــه او مجهولــه کرښــه ده  تــه د 

 ښکاره موجوديت هم نه لر .

خو د افغانان نېکنستي پـه دې کـې ده چـې پـه نولسـمه پېـړۍ کـې د ا ادۍ        
 ۱۹۱۹رتور  و ځلېد او دغه ډول ټول تړونونه لغـوه اعـالن شـو . دا پـه کـال      

رره رم رامنځ ته شو . په رر کې د اعلح رت امان اهلل خان غا   د پاچاهي 
کې انګردزانو دغه اعالن او د تړونونو الغا نه منله او په جګړه يې الس پـورې  
کړ م نو کله چې په جګړه کې د ماتې رره مخ شول نو د افغانستان خپلواکې او 

لـه دارـې يـو قـدرت      کېد تړونونو ماتېدل يې و منل . خو د افغانستان خپلـوا 
ې لمر نه پريوته راده او مرمولي خنره نه وه . دا لمړ  څسه چې په قلمرو کې ي

ځل وه چې د دومره لو  قدرت په وړاندې يو دارې کوچني هېواد ودردږ  او 
اخلـي . دغـه يـوه تـاريسي پېښـه وه چـې د        کېپه ډدره مېړانـه رـره خپلـه خپلـوا    

 انګردز د  وال په مانا وه. 
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امخ ډغرې وهل څـه دټـه   انګردزان په دې و پوهېدل چې د افغانانو رره مس
نه لر  نو د ابليس الره يې غوره کړه او د اعليح رت غا   امـان اهلل خـان پـه    
مقابل کې يې له خپلو جارورانو کار واخيسـت م چـې د روحـانيونو پـه جامـه      
کې يې غلط او ناروا پروپادندونه کول. افغانان په تېره بيا نالورـتي افغانـان   

وږ ږد  او هغـه پـه رـر رـتردو منـي. هغـو  د       خو د مـال او موالنـا خنـرو تـه غـ     
شيالان صقته روحانيونو پـه خنـرو وغولېـدل او را و پاردـدل هلتـه پـه کنـدهار        

او مسالقت دوه لو  کامونه يو د بل په مقابل کې                         کې د اعليح رت په مالتړ 
بـل ابـد     و درددل نږدې وه چـې دغـه دوه ورونـه کامونـه پـه وينـه تويونـه يـو د        

دښمنان شي م اعليح رت ددته حاوـر شـو چـې هغـو  تـه د وينـو تويولـو پـر         
 ځا  له پاچاهي نه الس په رر او وطن هم د تل لپاره پردږد .

د افغانســتان لپــاره دا لويــه وــربه او خســاره وه چــې د يــو دارــې پاچــاه لــه 
 ريور  محروم شو چې غوښتل يې ددر ژر د نړۍ له ريالو  رـره رـيال شـي. د   
اعليح رت د الس په رر کېدو ورورته هېواد ډدر کلونـه لـه جمـود او خمـود     

کې په اروپا کې پـه اروپـا کـې د نـړۍ دويمـه جګـړه        ۱۹۴۰رره مخ شو. په کال 
پيل شوه چې دې جګړه کې انګلستان ښکېل شو  و پنځه کاله جګړه روانه وه 

 ررېده.کې دغه جګړه د انګليس او امريکې په دټه پا  ته و ۱۹۴۵او په 

د دويمــې نړيــوالې جګــړې د پــا  تــه ررــېدو ورورــته ارــترمار النــدې         
ملکونو ته په پرلپسې غوښتنو په غنردون کې ارترماردر حاور شول هغـو   

و رپار  م خو د تل پاتې دټو د خوند  راتلو لپاره يې نـوې الرې  کېته خپلوا
ل پـه نـوم   چارې جوړې او په کار واچولې او هغه دا چې په خلير کـې د ارـرااي  

يو نو مملکت منځته را و باري او هغه د غربي امپريالسـتي ملکونـو لپـاره د    
عربو د تېلو څسـه د دټـې اخسـتلو لپـاره د ژانـدارم پـه حيـث کـار ورکـړ  او د          
اريا په دې برخـه کـې چـې يـو رـتراتيژيک اهميـت لـر  د ارـالمي جمهـور           
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رـيالو ملکونــو د  دولـت پـه نـوم يــوه دارـې اډه جـوړه کـړ  چــې د تـل د پـاره د         
دواښونو لپاره ترې کار واخلي. دا ارالمي جمهور  دولت د پاکستان په نوم 
جوړ شو چې د افغانستان خـاوره )کـو ه پښـتونسوا( م رـند م بلوچسـتان او د      
پنجاب يوه برخه ده دا ملک د ارالم پـه نـوم ځکـه جـوړ شـو چـې دلتـه مېشـته         

نامه په ارانۍ رـره را بېـل    ودړ  مسلمانان د  او له لو  هند څسه په همدې
کلونـو د تېردـدو څسـه ورورـته څردنـده شـوه چـې ددې         ۶۵کړا  شو. دا د  د 

ملک وادې د )ا  . ايس .ا ( ارتسناراتي شنکې پـه الس کـې ده چـې اردو او    
وررره ټول پاکستان اداره کو  او په خپله د  )ا  . ايس .ا ( کنټـرول د غربـي   

 امپريالستانو په الس کې ده.

د دوه ملکونه ارراايل او پاکستان ډدر ژر د ايټم بم خاوندان ځکه شـول   دا
تر څو د نسر الندې ملکونه تر دوام الندې و نيسي. افغانستان په لمړ  قـدم  
کې تر دغه دوام الندې نيول شو  ځکه چـې امپريالسـتان پـه دې رـيمه کـې      

 دوه مهم هدفونه لر :

ــۍ ارــيا   چــېدا د روس م  .1 ــران او منځن ــرمنځ  ن م اي ــو ت ملکون
پروت او دغو ملکونو رره تماس نيول د همدې خـاورې نـه د تېردـدو    

 په صورت کې ممکن کېد  شي.
دغه خاوره )افغانستان( لـه هـر را  قيمتـي طنيرـي مرـدنونو       .2

ډک او رر مهره پاتې ده له هغې نه بايد همدو  )امپرياليسـتان( دټـه   
اوږد مهالـــه تـــر الرـــه کـــړ . د دې لپـــاره چـــې د امپريالســـتانو دغـــه  

پرودرام ته ځان وررو  د پرودرام د عملي کولو لپاره  مينه برابـرول  
 په کار ده.

له بله پلوه د امپرياليزم رره ريال اتحاد جماهير شورو  هم بې کاره نه وه 
نارت او پـه دې مکـر بانـدې د برالرـۍ  او د امپريـاليزم د مسنيـو  او وـمنا        
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وه. پـه مـنځ کـې افغـان حکومـت د دوه       تودو اوبو ته د ځان ررولو په فکـر کـې  
هېګانو ترمنځ څنګه کوال  شول ځان د هغو  له شر څسه خوند  و رـاتي. دا  
يو رتونزمن کار وهم که څه هم د دواړو خواوو په  اهر کې د افغان دولـت بـې   
طرفۍ منلو ته رر خو اوه خو د پاکستان له جوړددو راددسوا د دواړو خواوو 

مپرياليزم هغـه پرمستـګ چـې د ا ادو قنـايلو پـه رـيمه       توجه ډدره شوې او د ا
ــد هغــه خــوا      ــت د ډيورن ــه د تشــويد وړ دهلــه. د افغانســتان دول کــې يــې څارل
پښتنو د ا ادۍ د غوښتلو پلو  کوله خو نه هغه خوا او ددسوا پښتنو کـې دا  
متره وه چې بهرني رترځواک پرته خپله غوښتنه تر رره کړ  شي دا ځکه چـې  

نه ال په خپل تاريخ او د ا اد حيثيت د را ژوند  کولو جوده نه و په خپله پښتا
او ډدــر او ډدــر وخــت پــه کــار وه تــر څــو دغــه کامونــه راويي او خپلــو دټــو تــه    
متوجه شي.خو رورانو او امپرياليستانو دواړو ته د پښتنو ودښـېدل پـه دټـه    

نـه او  نه وه نو ځکه يې خپلې الس وهنې په ډدر شدت رره پـر مـخ بيـولې. حزبو   
ڼ اړخي ډلې په کېډلې يې د يو نو  تغير د راورتلو لپاره هڅولې.ښي اړخ او 

ډدر جديت په خپلو پرودرامونو وړاندې بيولو کې بوختې وې. د رردار محمد 
داود خان د جمهور  دولت رره رم دا دمان کېده چـې رـيال طاقتونـه بـه نـور      

خوا تر اغېز الندې نـه  ني ځکه هغو  په دې باور و چې داود د هېڅ کېپه ځا  
 راځي او د خپل هېواد  او هېوادوالو څسه پرته په هېچا اتکا نه کو .

مګر دا حدس غلط ثابت شو رورياليستي نسـام د کودتـا لـه الرې د خپـل     
خوښې نسام جوړ کړ  او د پوځي کودتا له الرې يې دغه مرام تررـره کـړ خـو د    

کې يې تـاوان حتمـي د  ځکـه    دې ماجرا پا  ته متوجه نه شول چې په دې کار 
افغــاني ټولنــه او جهــاني ذهنيــت د دو  پــه اصــالال  مترقــي مقکــوره نــه شــي  
 غملي او د هغې پر ود پاڅون کو . په حقيقت کې پـه خپلـه شـورويانو دغـه     

 را  قيام ته  مينه برابره کړه.
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افغانان له ملک څسه ووتل او په چم داونې کې مېشته او د خپـل هېـواد د   
ره رره بېرته منسم شول. امپرياليستان همـدې موقـع تـه رـتردې پـه      ا ادۍ لپا

الر وه او ډدر چانس په الس ورغي. افغانـان خـو هسـې هـم د مررـتې او کمـک       
محتاج وه. تنسيمونه جوړ شوه او غربيانو او عربانو خپلې مررتې د پاکستان 

کـه لـه   او د پاکستان د )ا  . ايس . ا ( له الرې ورکول شـروع کـړل. دغـه جهـاد     
يوې خوا کامياب او رورياليستي نسام له پـه افغانسـتان او شـورو  کـې لـه      
پښو و غورځېد. خو په افغانانو کې )ا  . ايس . ا ( هغومر نقوذ کـړ  وه چـې   

 جهاد  رهنران ټول د هغو  په ولکه کې را دېر و.

دو  د مجاهدو ځوانانو په ما رورياليستي نسام په دونېو کړ خو خپله 
غالمانو پـه حلقـه کـې را ښـکېل شـول. جهـاد  مشـران ددې پرځـا           د پنجابي

چې د يو ارالمي نسام بنسا کېږد  او په دېه د ورونو پـه شـان د هغـه مالتـړ     
وکړ  م په خپلو کې بې اتقاقـه او پـه جګـړه اختـه شـول. د غربيـانو لـوبې پيـل         
ه شوې يو په بل پسې راغلل او له منځـه والړل تـر دې حـده ولـس مايورـه او لـ      
جهاد  تنسيمونو څسه بېزاره شول چې نور د هر هغه نسام منلـو تـه تيـار شـول     

 چې دو  له دې تيارې و باري او نور رڼااي راولي.

دا ووع او شرايط رامنځته کول د غربيانو د پالن په ارـاس رامنځتـه شـو    
ــو  نســام رامنځتــه کــړ  م        ــو ن ــه ي ــې برالرــئ لپــاره دلت ــې د خپل او غوښــتل ي

مګلرو ملتونو په ابتکار په جرمني کې د بن په شار کې يـوه   همدارې وشول د
افغـان شــموله جردــه جــوړه  او پــه هغــې کــې تدــويب و شــو جــې د امريکــې پــه  
مشر  دې د ناټو قوه افغانستان ته ننوځي . د طالنانو حکومت په ځا  دې يو 
ملي درا حکومت جوړ کړ  م همدا پرودرام ررته وررول شو د ناټو قواوې په 

 ل راننوتې او بې له ډ  او ډو ه اې په ټول افغانستان قن ه وکړه.کاب
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دا ځل جناب کر   صيب د بنرک کارمل پـه شـان چـې د رورـانو پـه ټانـک       
رپور کابل ته راننوتلي و د ناټو په اوږو رپور کابل تـه راغـي او پـه ارګ کـې     
انه مستقر شو. طالنانو افغانستان امريکايانو ته پردښود او پاکسـتان تـه رـت   

شــول او خپــل مسالقــت يــې اعــالن کــړ. خــو افغانــانو و انګېرلــه چــې طالنــان د  
امريکايانو په مررته راغلـي و او هغـه افراطـي کارونـه يـې تررـره کـړل چـې د         

ــس مايورــه او      يې المــانو رــره ښــا   ــاره چــې عــام ول ــه د دې لپ او دغــه کارون
ه هـواره او  خوابد  شي پـه لـو  الس تررـره کـړل او د امريکـا پـالن تـه يـې الر        

 افغانانو  ړه نا  ړه هر کلي ووايه.

دا د  د امريکې په مررـته پـه افغانسـتان کـې ډيموکراټيـک نسـام ټينـګ        
شو  او د دغه نسام له جوړښت څسه څه الندې باندې لس کاله تېر شـو  و بـه   

 دورو کوم کارونه ررته ررېدلي د ؟؟؟

ــرانو او    .1 ــاد  مشـ ــه د جهـ ــۍ او مکتنونـ ــرې ودانـ د دولـــت ډدـ
 نقذينو له خوا غدب او نيول شو  د .مت

د دولت مامورين غا د  او کـه واړه پـه اخـتالس او رشـوت      .2
اخته او له دې الرې د ډدرو شتو خاوندان شو . په داخل او خارج کې 

 د بلېينګونو خاوندان او د  درمو څښتنان شو  د .
پـه مليـاردونو ډالـر د افغانسـتان رـره       مـوږ  يېامريکايان وا .3

تـه نـه ده    مـوږ مررـته   يـې وا کېمګر د افغانستان چاروا مررته وکړه.
( دــانو تــه نېـغ پــه نېغــه ورکـړ شــوې م چــې   N.G.Oراکـړل شــوې بلکـه )  
او بېرته بهرنيو هېوادونو تـه لېـږل شـوې     ولګو هغو  په خپل واک 

ده. النتــه يــوه انــدا ه پــه خپلــه دولــت تــه هــم ورکــړ شــوې م چــې هغــه د 
 ي ورباندې بسيا شو  د .ځامريکې رره تړلي مامورين او الس پو
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پـه کـار وه م    یانستان کې بردښنا ته رست وـرورت د په افغ .4
د بردښـنا  چې پـه بهانـده رـيندونو چـې اوبـه يـې وړيـا بهـر تـه بهيـږ            

ې او  راعـت وده  نشنکې په کار لوددلې او د بردښنا د  دږددو رره کر
کړې وا  خو دا کار يې و نه کړ او نه کومه بنيـاد  پـروژه يـې پـه کـار      
واچوله. د امريکا مررتې هغو کسانو ته په الس ورغلې چې په داخل 
او خارج کې بلېينګونه م لو  مجلل هوټلونه او د فساد ځالې جـوړې  

 . يانې د ودونو لپاره هوټلونه چېرته چې شراب څکل او ډانسونه کړ
ورکړل شوه م چې  :ا اد د . د بردښنا د توليد پر ځا  توريد ته ترجي
 د را ررولو په ريستم يې لکونه ډالر و لګېدل.

په افغانسـتان کـې د خاشساشـو د کرههـې او د تريـاکو جوړولـو د       
ت شــو  او الس پــه الس مسنيــو پــر ځــا  د هغــه حجــم څــو برابــره  يــا 

ــديږ   حمــت د       ــوم د افغانســتان ب ــې دا ده چــې ن ــده ي خرڅيــږ  خــو ب
افغانانو دهقانانو په غاړه ده خو دټه يې مافيـااي کړيـو تـه ررـيږ  م     

او بهرني ماهرين برخه اخلـي او لـه اوريـدو     کېچې په هغو کې چاروا
 نه چې طالنان هم ورنه دټه اخلي.

ات تــه نارــت د  او افغــاني کــه څــه هــم افغانــان د نــورو خيــر .5
غرور او غيرت يې کمزور  او له منځه ځي خـو څـوک ددو  پـه فکـر     

م کـار نـه شـته م پـروژې نشـته م د يـوې مـړۍ ډوډۍ د پيـدا         د  کې نه
کولو لپاره بهر ملکونو ته مسه کو  م ډدر ځوانان منزل ته لـه ررـېدو   

ــه الرــه ورکــو  م د قاچــا      ــد ل ــه الره ژون او  د  ړو وړونکــو د مســه پ
 او د رمندر د ماهيانو خوراک شي.  ږېبېکاره کشتيو کې ډوب

ــه      .6 ــه د کــار پ ــه کــامونو ودشــل شــو  م ن دولتــي درــتګاوې پ
اهليت م ځکه خو پررونل د خپل جېب په غم کې د . دو  ته وطن او 
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و يقه کومه مانا او ار ښت نه لر . دغه اجراات او ذهنيت په خپله د 
 عملي کېږ .فساد المل درځي او په لو  الس 

ر يېـ د ژبې او مذهب ته په لويه کچـه لمـن وهـل کېـږ  م د تح     .7
ځا  د  چې اوس عنادت ځايونه د ريارت مرکزونـه درځېـدلي او د   
ژبې  او مذهب د بېلتون او لردوالي تنليغ په کې کېږ . په عامه جادو 
کې د بهرنيـانو پـه دټـه شـرارونه ورکـول کېـږ  او غـواړ  خپـل ملـي          

 په دټه واړو . ار ښتونه د پرديو
د ژبې د اکثريت او اقليت ترمنځ واټن پيدا کول او لويول په  .8

ان د ټلــوالې پــه نــوم کېــملــک کــې پــه  غــرده روان ده. يــوه ډلګــۍ لګ 
غواړ  د ژبې اقليتـي توکمونـه د ريارـي بهـره بـردارۍ لپـاره پـارول        
غواړ . په خپلـه ددې ډلـې څـو تنـه غـړ  پـه ډادـه لـه دولـت نـه يـاغي            

و د بغاوت نښې نښانې يې په دې کې څردنديږ  چـې  شو  ښکار  ا
د مرکز امر نه منيم د بلـخ والـي ځـان د بلـخ ټولـواک دهـي او ځينـې د        

ن تابع کول غواړ . چې په دې وريله مرکز  اواليانو لرې کول او د ځ
 دولت بې ثناته او بې اعتناره کو .

ــودزون د اخالقــي فســاد المــل درځــي.      .9 ا ادې ررــنۍ لکــه تل
خپل اصيل کلچـر د لـه منځـه وړلـو پـه فکـر کـې د  م ځکـه لـه          دو  د 

 اخالقي مريارونو وتلي ريريالونه  ښئي او مسنيو يې نه کېږ .
د ښځو د حقونو د خوند  کولـو پـه غـرض عـدلي يـا دفـاعي        .10

نسـم پـر ځـا      کېمرکزونه پرانستل شـو  خـو د يـو رـالم او جـوړوون     
وقي او ملـي  دارې اجراات کېږ  م چې ښـځې او نجـونې لـه خپـل حقـ     

چوکاټ نه وتلې م د ځـان او کـورنۍ د شـرمونو او د مـرګ او      کولتور
 مير رنب درځي او دښمني پيدا کو .
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په افغانستان کې د طالنانو او ځانمردي بريدونو پـه ورـيله    .11
ــرې      ــې ارـ ــان او بـ ــېې يتيمـ ــږ  م کونـ ــاه کېـ ــورنۍ تنـ ــه ورځ کـ ورځ پـ

بهيـر رـره تړلـي    ماشومان  ياتيږ . دغه مردونه او ژوبلې د رولې له 
ښــکار  م ځکــه کلــه تنــد او تېــز او کلــه هــم لــږ رــاړه شــيم دا هرڅــه د  
غربيانو د ريارت قرباني کېـږ  م همـدو  دغـه فشـارونه ډدـرو  او      

 کمو  يې څو خپل مرام او هدف ته ورريږ .

دا خو د  دننه په افغانستان کې د را پېي شو  ناورين نښې نښانې اوس 
 ن په پاکستان کې څه نقد لوبو .به ودورو چې دې کې بهرنيا

د ډيورنې نه هغه خوا پښتانه چې انګردزانو په مکر او فردب له افغانستان 
نه بېل راتلي هېڅکله نه شي بېلېدلي او هېڅ يو افغان دغـه بېلتـون نـه منلـي     
او نه اې مني. له بل پلـوه انګريزانـو پـه غيـر قـانوني ډول دو  د پاکسـتان جـز        

شوې نقشې کې د ځان لپاره راتلي مګر هر څه يو حد او  دهلي او په نوې جوړه
اندا ه لر  تر قيامته د چال او غولولـو ريارـت نـه شـي چلېـدلي. د ارـالم پـه        
نوم خو شپېته م پنځه شپېته کله و غولول شول اوس خو د پاکستان هويت او 
ماهيت ټولې نړۍ څردند شو . غربي امپرياليستان به د يوې نـوې پاليسـئ د   

بيولــو د خلکـو پــام اړولـو کوښــي وکــړ  م خـو حقيقــت هېڅکلـه هــم نــه     پـرمخ  
 پټيږ  .

د پښتنو په ريمه يوه دوره حکومت د پښتنو اصلي نماينددانو ته په الس 
ورغلي وه م چې د غربيانو له خوا ونه  غمل شو او د لرې کولو لپاره يـې نـوې   

ر پيروانــو الرې چــارې پــه کــار واچــولې. د باچــاه خــان بابــا د خــدااي خــدمتګا  
)نېشنل عوامي پارټي( و کوال  شو يوه دوره حکومـت پـه الس کـې واخلـي او     
ــومي خو ښــت د          ــي او ق ــه مل ــو دغ ــه رــرته وررــو  م خ ــاد  کارون ــې بني ځين
امپرياليزم د دتو او اوږد مهاله پرودرام مسالا کار د  م ځکه نور هغه يې نه 
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کې برخې اخستلو م په  شو  غملي او د طالنانو په الس د ټول ټاکنو او په هغو
مقابل کې د برخې نه اخستلو اقدام په ډاده رامنځته شو او رنوتاژ کړ  شو م 
ــلي         ــتنو د اصـ ــې او د پښـ ــې وهلـ ــراال لغتـ ــې بـ ــت کـ ــه ريارـ ــان( پـ دو  )طالنـ

هغـه حـزب تـه اجـا ه نـه       مـوږ نماينددانو مسنيو  يې وکړ. هغه په دې نوم چې 
ارت واقرا ا اد ډيمـوکرات او د  ورکوو چې مذهني صنغه ونه لر  يا په بل عن

)ا  . ايس . ا ( له ادارې بهر و . د هغه پر ځا  يې يو نو  حزب مشر عمـران  
خان ته الره ورکړه م د پښتني ريمو واک تـر الس النـدې ونيسـي. عمـران خـان      
خو تر پرونه د کرکا کپټان په حيث پېژند شو  شسدـيت و نـه د ريارـت پـه     

ډدر کې. د کرکا له ډدر څسه د ريارت ډدر ته  ډدر کې له ميدان نه د ريارت
راتلل هغه هم ناڅاپه او په لږه موده کې شهرت او اعتنـار پيـدا کـول څـه رـاده      
خنره نه ده. نوموړ  ته غربيانو موقع په الس ورکړه چې دغه کار ته مال و تـړ   
.ده ته څه موده تنليغات کېدل او ورورتي پرودرام يې دا وه چې و يررتان ته 

اعالن کـړ م يـو د بـې پيلوټـه      کېمار  په شکل والړ شي او هلته دوه مهم ټد 
 الوتکې بمنار  بندول او بل د افغانستان دننه د جهاد فتوا ورکول.

دغه دواړه خنرې د هغه له خولې اعالن شوې م خو رره له هغې پـه دې ډاډه  
بـې   نه شول چې په پښتني ريمه کې به اې څه کردېت تر الره کـړ  و  م دغـه  

باور  وه م چې طالنانو ته دا دنده و رپارل شـوه م چـې پـه ډادـه اعـالن وکـړ        
 چې احزاب په الکشن )ټاکنو( کې برخه نه شي اخستلي.

په پښتونسوا کې عينا د افغانستان پـه شـان بمونـه م چـاودنې او د خلکـو      
ږد  او کـه   کـې وژل او کورونه ورانول روان د  دغـو کړاوونـو تـه بـې د پـا  ټ     

هم  ياتيږ  او په ريمه کې کـوم بـدلون رامنځتـه کـول غـواړ  دا د غربـي       نور 
 امپرياليزم کار د .
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 لېبرېښنا ام

 

 پښتني غیرت او پښتنې مېرمنې 
لت ته ګتورم داستې   ارمنو او نجونو حېافغان م زه چې په ګران افغانستان کې د

رمنتې  ېفغتان م اړۍ کې دې ژوند کوم  اوې هم ېشتمه پيیو فکر نه کوم چې په 
افغان  د سیمو ته ال  شو او  وپرت وکه کابل نه ووځو لر لپه تیاره کې ژوند کوي

 نو له څارویو سره به یتې ډېترکم تتوپیر وشتي.     لته وګورو نجنو ژوند او رمنو ېم
پته ښتځو بانتدې تعلتیم بتې ننګتي بتولي ایتا پښتتني            لد تعلیم نه بې برختې دي 

وې مېرمنتې رو  انتدي د یتوې ټتولنې     يفکر نه کوو چې د  غیرت دې ته وايي؟
استتالم  متتوږ ستتعودي عتترب تتته وګتتور چتتې د  کتته چېرتتته  .درو تیتتا ستتبځ ګرځتتي

نه زیاتې نجتونې لته پوهنتونونتو     رشو زرو ېهلته هرکال له د لسرچینه یې بولي
غیترت   ولتې هلتته استالم اجتازه ورکتوي ولتې هلتته         لکتوي غت ترالسه اڅخه فر

اجازه ورکوي او زما پښتون ته یې نه ورکوي ولې؟ په ټوله نړۍ کتې ښتځه حتق    
د نتتورې دنیتتا  لواد کتتې داحتتق نتته لتتريېتتختتو زمتتا پتته ه للتتري چتتې تعلتتیم وکتتړي

انستتانان څتته چتتې ان څتتاروي یتتې د تعلتتیم لتته نعمتتت څختته بتتې برختتې نتته دي          
نتته راکتوي متتوږ اوې دهغتو څتتارویو نته هتتم بترشتو پتته      حتتق څتوک  تته دا  خومتوږ  
هیلته   لټکوکې تاستې تته بیتانول غتوا م     وښځې ژوند په لنډ ټولنه کې د يافغان

 یې واورو. ز ه په غوږونو ده چې د

څ ېهتتت خپلتتتو بچتتتو تتتترمنځ  د استتتالمي اصتتتولو لتتته مختتتې بایتتتد پتتتالر او متتتور د 
 يافغتان  ختو پته    لل شتي باید په یوه ستترګه وکتت   توپير ونه کړي دوا و ته  ډول 

 ږي چې داېته کم او هلک ته ډېردرناوی ک ۍنجل يلټولنه کې بیا دا برعکد د
بشتري انستاني قتانون لته مختې       د اسالم له نظره او هم  خپله لویه ګناه ده هم د

ورو تو متزدوره وي ورور    نجلۍ چې و ه وي چې لتږه غټته شتي د    لستر جرم دی
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ي زغلتي لکته پته کتور کتې یتې چتې نتوکره         خو دا به ورته داس لبه ورنه کشر وي
هغته پترمخ و ي کلته     لږيېت ک ېمور کارونته ورپتات   غله شي دېچې پ لساتلې وي

چې کلته متور    لر خدمت ورپه غا ه شيسخواښې خ چې واده شي بیا خاوند او 
کلته یتې چتې بچتي ځلمیتان       لورپته غتا ه شتي    روزنه  او  شي بیا د بچو خدمت 

بچو ته چې واده وکړي   لهغو سپکې سپورې و ي د او  هغو نازونه  شي بیا د
ستتر    او يزامنو همدغه مور چې ټول عمر یې دخپلو بچو خدمت کړی و بیا د

چلند ورسره کوي چې دلتته بیتا فکتر کتوې لکته نتوکره چتې         ېکړي یی وي داس
 وي ترهغې په همداسې کش مکش کې وي چې ومري.

یاستت پته   اتاستې وو  !ژونتد رمنتې  ېې افغتانې م يتو  په افغانۍ ټولنته کتې د   لدا و
ږي لکته چتې متوږ ستره     ېت واد کتې لته ښتځو ستره داستې کړنتې ک      ېت کوم اسالمي ه

 ږي.ېک

ورکتړي   رمنتو تته چتا   ېموږ ته چتې استالم کتوم حقتوق راکتړي دي زمتوږ افغتان م       
 پابند اووسو. که مسلمانان یو خو باید د اسالمي اصلو لدي

نه  و ورسره ګډون کوم سفر کومه جګړه کړې چې په کې دې مېرمن (ص)پیغمبر
پته هرکتار کتې مشتوره      (ص)رمنو سره به حضترت محمتد  ېخپلو م له  وي کړی؟

نقتل  رارمنتو پته حوالته    ېم لته   (ص)ری حتدی  د پيغمبتر  ېت که موږ وګورو ډ کوله 
 له ښتځو ستره ډېتر    ېله اسالم نه مخک لته عزت ورکړ رمنوېاسالم م لشوي دي
 ختو متوږ د   لتته راکتړی دی   پښتو کتې جنتت متوږ     مور په  د (()اهلل .دهېبدچلندک

 پتتته هغتتته شتتتان کتتتړی دی پتتته کتتتوم ډول چتتتې پکتتتار دی؟        خپتتتل جنتتتت قتتتدر   
چتې د   لشتته  و اندې ډېر داسې نتاو ه دودونته    ررمنو پېم کې د زموږ په ټولنه 

ختو زه بته وربانتدې     لکتړی دی  رمنو ژوند یتې لته ختاورو ستره ختاورې      ېافغان م
 سرسري بح  کوم.

نتتو  ولې خپتتل لتتور او زوی تتته واده کتتوکتته تاستت؛  يفرمتتاي (ص)حضتترت محمتتد
لتور نته دا    ېکتوم پښتتون ترننته خپلت     لددوی مشوره رضایت پته کتې حتمتي دی   

قتل ورور وکړي پته   لپه بدوکې یې ورکوي لپه بن یې ورکوي لپوښتنه کړې ده
پالر خوښتوي   مور او  مو زموږ ننګ وګوره چې هرچاته  لبدوکې خور ال ه شي



 

 

150 

چتې   يدې ته وايي پښتني ننګ؟ څارو وم نه کوه ېو اندې اخ قدر رموږ یې پ
کله چې د قصاب په الې کې چا ه وګوري پوی شتي چتې حاللتوي     لوي يڅارو

رمنتې خپتل   ېمتوږ افغتان م   ختو   يمو نو چې هرڅومره یتې کشتوي نته ورستره ځت     
رو یتې دا  ېت ت لږيېت رېت هلتته کته هرڅته     ولژوند د خپل پالر او دورور قرباني کو

یتو   ېاسالم دا جازه په هیڅ قیمت نه ده ورکړې چې ګنتاه د په اسالم کې شته ؟ 
 ږی.ېدې بل ته ورس کوي او سزا

موږ د یو انسان په توګه د تعلیم حق لرو باید داحق متوږ تته راکتړل شتي پته دې      
 وکړي. ټوله مانا مرسته  په  ماءبرخه کې باید له موږ سره زموږ مشران او عل

ښه دي که ښتځينه ؟   لډاکتر ته یې بوتلرمنه ناروغه شي نارینه ېکله چې یوه م
 .چېرته موږ باندې تعلیم ونه کړو تاسې به ښځينه ډاکترانې له کومه کړو که 

واد پتته جو ونتته کتتې پتته  ېتته بایتتد د متتوږ تتته  ولواد نیمتته برختته جتتو وېتته متتوږ د
 سیاست کې پوره پوره ونډه راکړل شي.

دودونته چتې پښتتنې     زموږ مشران رو  اندي باید زموږ په ټولنه کې هغه نتاو ه 
پښتانه ځوانتان ورستره متخ دي بایتد پته لته منځته و لتو کتې یتې نته             رمنې او ېم

 .يدونکې هلې ځلې وکړېکې ستړ

دا هېواد لته   مرسته وکړو  له موږ سره  که تاسې مشران  لموږ نن مظلومې یو
داستې   ومیونتد پته ماللتۍ بانتدې ویتا       چې تاستې د  لکه څنګه  یماللو ډک د
ختو دغته لعلونته پته      ولچې تاستې وربانتدې وویتا     لاو لعلونه شتهډېر ویا ونه 

 ستاسې مرستې ته ا تیا لري. دا او  ایرو کې پس دي دا رایستل غوا ي 

متتوږ ننتتګ وکتتړو پرمتتوږ  متتوږ ستاستتې پړونتتي یتتو متتوږ ستاستتې نتتاموې یتتو پتتر 
 و.باندې ز ه وخوږو

خپلواک افغانستان په هیله د لوی ازاد او   
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 )احمد  (محمد هاشم  

 

 پښتانه په کږلېچونو کې
. دا خـو رـمه ده   یکستان د دې ټولو بد بستيو المـل د ټول اورو چې پا موږ

مګر هغه چا چې دغه لوبـه   یمد یچې په  اهره پاکستان د دې صحنې لوبغاړ
جوړه کړې او تنسيمو  يې د پردې ترشا کار کو  د هغـو پېژنـدل پـه کـار د .     

چـې د يـو    یاصـلي دښـمن هغـه څـوک د     مـوږ مګر   ييخلک به هر څه هر څه وا
او لــه هغــه نــه خپلــو   یاوږد پــالن د عملــي کولــو لپــاره يــې پاکســتان جــوړ کــړ  

 اهدافو ته د ررېدو لپاره د اډې کار اخلي صحنې جوړو .

 تاريسي او جغرافيو  موقريت: موږ 

خاوره په رنسکرټ کـې اريـدورت او پښـتو     موږږ  چې  ېټول په دې پوه
نږدې شپږ  ره کلن تاريخ لر  او د ارـيا پـه  ړه کـې     مرشو بلل کېږ کې اريا و

پرته ده. دغه خاوره په يوه اوچته پوړۍ کې پـه رمسـورو ځنګلونـوم بـاغونوم     
بهانـده رــيندونو  او دښـتو او هــوارو ځمکـو او ښــکلي هـوا لرونکــو اوصــافو     

د افغـان کلمـه هـم     مشته ولس افغانان بلـل کېـږ   ېجوړه ده. په دې خاوره کې م
پاچـاه ځـان )اپګـان( بالـه او د       مړودر قدامت لـر م هغـه داچـې د اريايـانو لـ     ډ

هغې مانا ده ) ړور( ورورته دغـه کلمـه د عربـو لـه راتـګ رـره پـه افغـان بدلـه          
جـه څـوک اپګـانم څـوک اودـان او      هان دغه کلمه په خپلـه ل يشوه خو نور اروپا
اد او د افغانسـتان پـه مستلقـو    ي نـژ ييـا رظ کـو  چـې اصـلي ا   قڅوک افګان تل

پـه دوره کـې د محلـي     ۍراخو کې اورېدل. ځکه نو د احمدشـاه بابـا د پاچـاه   
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دـې کـور يـا     ید يـو لـو   مهغه ريمې چې د يو قلمرو النـدې و   ینومونو پر ځا
دې مملکت نوم افغانستان غوره کړ. د افغانانو بل نوم د پکـتم پسـتم پښـت    

س د افغانستان ټول کامونه او توکمونه په خو او یماو پښتون يا پټان ياد شو
 ېژندل شو  د .پږ  او په ټوله نړۍ کې ديو نامه )افغان( ياد

 د افغانستان جيو پوليټيکل موقريت:

د هند کوچنۍ وچه د افغانستان په جنوب شر  کې پرته او خورا رمسوره 
د نـژاد   ي نژاد لر . د افغانـانو رـره  يد توکم په لحاظ اريا ماو شتمنه خاوره ده

ي چې هند کې يلر  او ځينې افغانان د خپل ابا ياو توکم له لحا ه نږدې اړيک
تــر الرــه کولــو پــه هڅــه لــه مغلــو رــره الس پــه     ۍکمنــاد مېشــته کېــدو او د و

صرف د ملکونو نيولو پـه تـرڅ    منه لر  يله هند رره هېڅ اړيک ېچ موان وددر
 کې يې ډدرې ريمې الندې کړې وې.

ــانو او  ــه     د افغان ــانو پ ــې وې. افغان ــه جګــړې روان ــرمنځ رــوونه کال ــو ت مغل
ورې رړک پاو د بنګال نه را نيولې تر پايتست ډهلي  یهندورتان حکومت کړ

دـرې پسـې کـال دـانې او     ډرشاه رور  په وخت کـې جـوړ شـو  دغـه شـان      ېد ش
. یچـې اوس هـم موجـود د    مو یدرو ښارونو کې جـوړ کـړ  ډباالحدارونه يې په 

د  امنــو او اوالدونــو  یړينــې ورورــته دغــه رلســله د هغــورشــاه لــه مېخــو د ش
 ترمنځ د بې اتقاقۍ ښکار او هڅه برم ورته پاتې نه شو.

زان له يورپ څسه د هند د تسـسير پـه موخـه راغلـل او پـه څـو کلونـو        دانګر
کې يې د افغانـانو او مغلـو رلسـله غوڅـه او خپـل حکومـت يـې جـار  کـړ. دا          

ې د  شاه بابا د  امنـو دوره وه. انګريزانـو يـوا   مهال په افغانستان کې د احمد 
ــه او غوښــتل يــې چــې افغانســتان هــم د هنــد پــه       ــو اکتقــا نــه کول هنــد پــه نيول
ــز       مســترمره پــورې و تــړ م ځکــه يــې پــه افغانســتان حملــې پيــل کــړې. انګرد
حکومت د رمندر له الرې په هند قن ه ټينګـه کـړې وه او هڅـه يـې کولـه چـې       
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خـو پـه دې کـار     ماو د روريې پولو ته ځـان وررـو    افغانستان هم الندې کړ 
 کې له درې واړو مسلحو جګړو ورورته هم ناکام شول. 

د افغانسـتان جيـو پوليټيکــل موقريـت او پـه هغــه کـې مېشـت غيرتمنــدو       
پـه   یافغانانو هېڅ يو متررض او مهاجم طاقت تـه اجـا ه نـه ورکولـه چـې د دو     

په ررتېر او حکومـت   یرې ته د دوررتېر او روس بريد وکړ  او يا د هند خاو
پــه رــر د تېردــدو او  یدــواکې د شــر  او غــرب لــه خــوا د دو موربانــدې وکــړ 

)افغانـــانو( يـــې د رـــر او مـــال پـــه قربـــانۍ  یبريـــدونو کوښـــي رواون و او دو
کاوه او حاال درځېـدل. انګردـزان د افغـان او افغانسـتان پـه ار ښـت        یمسنيو

ې په وريله و  او که د پټو را شـونو  پوهېدل او کوښي يې کاوه چې د جګړ
له الرې په افغانستان کې خپل نقوذ ټينګ کـړ . د مسـامخ جګـړې پـه ورـيله      

ې د پټـو را شـونو لـه مسـې چـې د اميـر        خو څـو ځلـه ناکامـه پـاتې شـول. يـوا      
د افغانسـتان يـوه    ممحمد يرقوب خان او عنـدالرحمان خـان رـره يـې کـړ  د      

لدارو په بدل کې انګردز ته پرې ايښې وه چې لويه برخه يې د کال اتلس لکو ک
افغانانو تراوره هغه نه ده منلې او نه يې هغه اتلس لکه کلدارې کلـه تـر الرـه    
کړ  د  چې انګردزانو د اجارې په شکل منلې وېم د غـه د عنـدالرحمان خـان    

ته د  موږږ  چې انګردزانو داو د ډيورنې ترمنځ تړون د ډيورنې الين په نامه ياد
ښـکاره موجوديـت    مدرد رر په څېر نومولې ده که څه هـم مجهولـه کرښـه ده   يو 

 هم نه لر .

خو د افغانان نېکنستي پـه دې کـې ده چـې پـه نولسـمه پېـړۍ کـې د ا ادۍ        
 ۱۹۱۹وځلېد او دغه ډول ټـول تړونونـه لغـوه اعـالن شـو . دا پـه کـال         یرتور

رـره رـم رامـنځ تـه شـو . پـه        ۍکې د اعلح رت امان اهلل خان غا   د پاچـاه 
رر کې انګردزانو دغه اعالن او د تړونونـو الغـا نـه منلـه او پـه جګـړه يـې الس        

نـو د افغانسـتان    مپورې کړم نـو کلـه چـې پـه جګـړه کـې د مـاتې رـره مـخ شـول          
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له دارې  يکخو د افغانستان خپلوا ماو د تړونونو ماتېدل يې و منل يخپلواک
. وته راده او مرمولي خنره نه وهدې لمر نه پريو قدرت څسه چې په قلمرو کې ي

هېـواد    وړانـدې يـو دارـې کـوچن     رقدرت پ یځل و چې د دومره لو یمړودا ل
اخلي. دغه يوه تاريسي پېښه وه  يکودردږ  او په ډدره مېړانه رره خپله خپلوا

 چې د انګردز د  وال په مانا وه. 

خ ډغرې وهل څـه دټـه   انګردزان په دې و پوهېدل چې د افغانانو رره مسام
نو د ابليس الره يې غوره کړه او د اعليح رت غا   امان اهلل خان په  منه لر 

مقابل کې يې له خپلو جارورانو کار واخيسـت م چـې د روحـانيونو پـه جامـه      
کې يې غلط او ناروا پروپادندونه کول. افغانان په تېره بيا نالورـتي افغانـان   

د  یږ ږد  او هغـه پـه رـر رـتردو منـي. هغـو      خو د مـال او موالنـا خنـرو تـه غـو     
شيالان صقته روحانيونو پـه خنـرو وغولېـدل او را و پاردـدل هلتـه پـه کنـدهار        

کامونه يو د بل په مقابل کې  یاو مسالقت دوه لو                        کې د اعليح رت په مالتړ 
بـل ابـد    و درددل نږدې وه چـې دغـه دوه ورونـه کامونـه پـه وينـه تويونـه يـو د         

تـه د وينـو تويولـو پـر      یدښمنان شيم اعليح رت ددتـه حاوـر شـو چـې هغـو     
 نه الس په رر او وطن هم د تل لپاره پردږد . ۍله پاچاه یځا

د افغانســتان لپــاره دا لويــه وــربه او خســاره وه چــې د يــو دارــې پاچــاه لــه 
در ژر د نړۍ لـه رـيالو رـره رـيال شـي. د      ډريور  محروم شو چې غوښتل يې 

ليح رت د الس په رر کېدو ورورته هېواد ډدر کلونـه لـه جمـود او خمـود     اع
په اروپا کې د نړۍ دويمه جګـړه پيـل شـوه چـې دې      ۱۹۴۰رره مخ شو. په کال 

 ۱۹۴۵پنځه کالـه جګـړه روانـه وه او پـه      ومجګړه کې انګلستان ښکېل شو  و
 ته وررېده. یکې دغه جګړه د انګليس او امريکې په دټه پا

تــه ررــېدو ورورــته ارــترمار النــدې      یړيــوالې جګــړې د پــا  د دويمــې ن
 یملکونو ته په پرلپسې غوښتنو په غنردون کې ارترماردر حاور شول هغـو 
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ورپار م خو د تل پاتې دټو د خوند  راتلو لپاره يې نوې الرې  يکته خپلوا
چارې جوړې او په کار واچولې او هغه دا چې په خلير کې د اررايل په نوم يو 
نــو مملکــت منځتــه را و بارــي او هغــه د غربــي امپريالســتي ملکونــو لپــاره د  
و د عربو د تېلو څسـه د دټـې اخسـتلو لپـاره د ژانـدارم پـه حيـث کـار ورکـړ  ا         

د ارـالمي جمهـور     ماريا په دې برخه کې چـې يـو رـتراتيژيک اهميـت لـر      
پــاره د رــيالو ملکونــو د لدولــت پــه نــوم يــوه دارــې اډه جــوړه کــړ  چــې د تــل  

دواښونو لپاره ترې کار واخلي. دا ارالمي جمهور  دولت د پاکستان په نوم 
ن او د جوړ شـو چـې د افغانسـتان خـاوره )کـو ه پښـتونسوا(م رـندم بلوچسـتا        

پنجاب يوه برخه ده دا ملک د ارالم پـه نـوم ځکـه جـوړ شـو چـې دلتـه مېشـته         
هند څسه په همدې نامه په ارانۍ رـره را بېـل    یودړ  مسلمانان د  او له لو

کلونـو د تېردـدو څسـه ورورـته څردنـده شـوه چـې ددې         ۶۵د  یشو. دا د یکړا
ده چـې اردو او  د )ا  . ايس .ا ( ارتسناراتي شنکې پـه الس کـې    يملک واد

وررره ټول پاکستان اداره کو  او په خپله د  )ا  . ايس .ا ( کنټـرول د غربـي   
 امپريالستانو په الس کې ده.

دا د دوه ملکونه ارراايل او پاکستان ډدر ژر د ايټم بم خاوندان ځکه شـول  
مړ  قدم وتر څو د نسر الندې ملکونه تر دوام الندې و نيسي. افغانستان په ل

دغه دوام الندې نيول شو  ځکه چـې امپريالسـتان پـه دې رـيمه کـې      کې تر 
 دوه مهم هدفونه لر :

نم ايـــران او منځنـــۍ ارـــيا ملکونـــو تـــرمنځ يچـــدا د روسم  .3
پروت او دغو ملکونو رره تماس نيول د همدې خـاورې نـه د تېردـدو    

 شي. یپه صورت کې ممکن کېد
ونو دغه خاوره )افغانستان( لـه هـر را  قيمتـي طنيرـي مرـدن      .4

)امپرياليسـتان( دټـه    یډک او رر مهره پاتې ده له هغې نه بايد همدو
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تـــر الرـــه کـــړ . د دې لپـــاره چـــې د امپريالســـتانو دغـــه اوږد مهالـــه  
پرودرام ته ځان وررو  د پرودرام د عملي کولو لپاره  مينه برابـرول  

 په کار ده.

کاره نه وه له بله پلوه د امپرياليزم رره ريال اتحاد جماهير شورو  هم بې 
نارــت او پــه دې مکــر بانــدې د برالرــۍ او د امپريــاليزم د مسنيــو  او وــمنا  
تودو اوبو ته د ځان ررولو په فکـر کـې وه. پـه مـنځ کـې افغـان حکومـت د دوه        

له شر څسه خوند  و رـاتي. دا   یشول ځان د هغو یهېګانو ترمنځ څنګه کوال
هر کـې د افغـان دولـت بـې     يو رتونزمن کار وم که څه هم د دواړو خواوو په  ا

طرفۍ منلو ته رر خو اوه خو د پاکستان له جوړددو راددسوا د دواړو خواوو 
توجه ډدره شوې او د امپرياليزم هغـه پرمستـګ چـې د ا ادو قنـايلو پـه رـيمه       
ــد هغــه خــوا      ــت د ډيورن ــه د تشــويد وړ دهلــه. د افغانســتان دول کــې يــې څارل

نه هغه خوا او ددسوا پښتنو کـې دا  پښتنو د ا ادۍ د غوښتلو پلو  کوله خو 
شي دا ځکه چـې   یمتره وه چې بهرني رترځواک پرته خپله غوښتنه تر رره کړ

په خپله پښتانه ال په خپل تاريخ او د ا اد حيثيت د را ژوند  کولو جوده نه و 
او ډدــر وخــت پــه کــار وه تــر څــو دغــه کامونــه راويي او خپلــو دټــو تــه متوجــه   

 مښـېدل پـه دټـه نـه وه    يشي.خو رورانو او امپرياليستانو دواړو ته د پښتنو و
ره پـر مـخ بيـولې. حزبونـه او ډلـې      نو ځکه يې خپلې الس وهنې په ډدر شدت رـ 
ڼ اړخي ډلې په ډدر کېښي اړخ او  .ييې د يو نو  تغير د راورتلو لپاره هڅول

جديت په خپلـو پرودرامونـو وړانـدې بيولـو کـې بـوختې وې. د رـردار محمـد         
داود خان د جمهور  دولت رره رم دا دمان کېده چـې رـيال طاقتونـه بـه نـور      

باور و چې داود د هېڅ خوا تر اغېز الندې نـه  په دې  یپه ځا  کېني ځکه هغو
 راځي او د خپل هېواد  او هېوادوالو څسه پرته په هېچا اتکا نه کو .
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مګر دا حدس غلط ثابت شو رورياليستي نسـام د کودتـا لـه الرې د خپـل     
خو د  مخوښې نسام جوړ کړ  او د پوځي کودتا له الرې يې دغه مرام تررره کړ

ځکه  یمه نه شول چې په دې کار کې يې تاوان حتمي دته متوج یدې ماجرا پا
پــه اصــالال  مترقــي مقکــوره نــه شــي  یافغــاني ټولنــه او جهــاني ذهنيــت د دو

 غملي او د هغې پر ود پاڅون کو . په حقيقت کې پـه خپلـه شـورويانو دغـه     
 را  قيام ته  مينه برابره کړه.

د خپـل هېـواد د   افغانان له ملک څسه ووتل او په چم داونې کې مېشته او 
ا ادۍ لپاره رره بېرته منسم شول. امپرياليستان همـدې موقـع تـه رـتردې پـه      

. افغانـان خـو هسـې هـم د مررـتې او کمـک        الر وه او ډدر چانس په الس ورغ
او غربيانو او عربانو خپلې مررتې د پاکستان  لمحتاج و. تنسيمونه جوړ شو

ول شـروع کـړل. دغـه جهـاد کـه لـه       او د پاکستان د )ا  . ايس . ا ( له الرې ورک
يوې خوا کامياب او رورياليستي نسام په افغانستان او شورو  کې له پښو 

ــوذ کــړ      ــانو کــې )ا  . ايــس . ا ( هغــومر نق ــه افغان و چــې  یو غورځېــد. خــو پ
 ر و.يپه ولکه کې را د یجهاد  رهنران ټول د هغو

ړ خو خپله د مجاهدو ځوانانو په ما رورياليستي نسام په دونېو ک یدو
 ید پنجابي غالمانو پـه حلقـه کـې را ښـکېل شـول. جهـاد  مشـران ددې پرځـا        

چې د يو ارالمي نسام بنسا کېږد  او په دېه د ورونو پـه شـان د هغـه مالتـړ     
وکړ م په خپلو کـې بـې اتقاقـه او پـه جګـړه اختـه شـول. د غربيـانو لـوبې پيـل           

ه ولـس مايورـه او لـه    شوې يو په بل پسې راغلل او له منځـه والړل تـر دې حـد   
جهاد  تنسيمونو څسه بېزاره شول چې نور د هر هغه نسام منلـو تـه تيـار شـول     

 ي راولي.يله دې تيارې و باري او نور رڼا یچې دو

ارـاس رامنځتـه شـو     ردا ووع او شرايط رامنځته کول د غربيانو د پالن پ
ــې برالرــ   ــې د خپل ــو   ۍاو غوښــتل ي ــو ن ــه ي ــړ  یلپــاره دلت  م نســام رامنځتــه ک
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ار کې يـوه  ښرو ملتونو په ابتکار په جرمني کې د بن په ګهمدارې وشول د مل
ې د امريکــې پــه چــافغـان شــموله جردــه جــوړه  او پـه هغــې کــې تدــويب و شـو    

دې يو  یځا ردې د ناټو قوه افغانستان ته ننوځي. د طالنانو حکومت پ ۍمشر
ملي درا حکومت جوړ کړ م همدا پرودرام ررته وررول شو د ناټو قواوې پـه  

 ې په ټول افغانستان قن ه وکړه.يکابل راننوتې او بې له ډ  او ډو ه 

صيب د بنرک کارمل پـه شـان چـې د رورـانو پـه ټانـک        یدا ځل جناب کر 
پـه ارګ کـې    او  و د ناټو په اوږو رپور کابل تـه راغـ    رپور کابل ته راننوتل

مستقر شو. طالنانو افغانستان امريکايانو ته پردښود او پاکسـتان تـه رـتانه    
شــول او خپــل مسالقــت يــې اعــالن کــړ. خــو افغانــانو وانګېرلــه چــې طالنــان د    

و او هغـه افراطـي کارونـه يـې تررـره کـړل چـې د          امريکايانو په مررته راغلـ 
ــاره چــې    يي المــانو رــره ښــا   ــه د دې لپ ــس مايورــه او   او دغــه کارون عــام ول
الس تررـره کـړل او د امريکـا پـالن تـه يـې الره هـواره او         یخوابد  شي پـه لـو  

 ووايه.  افغانانو  ړه نا  ړه هرکل

د امريکې په مررـته پـه افغانسـتان کـې ډيموکراټيـک نسـام ټينـګ         یدا د
ه بـ و ماو د دغه نسام له جوړښت څسه څه الندې باندې لس کاله تېر شو  یشو

 کارونه ررته ررېدلي د ؟؟؟دورو کوم 

ــرانو او    .12 ــاد  مشـ ــه د جهـ ــۍ او مکتنونـ ــرې ودانـ د دولـــت ډدـ
 متنقذينو له خوا غدب او نيول شو  د .

د دولت مامورين غا د  او کـه واړه پـه اخـتالس او رشـوت      .13
اخته او له دې الرې د ډدرو شتو خاوندان شو . په داخل او خارج کې 

 ن شو  د .د بلېينګونو خاوندان او د  درمو څښتنا
پـه مليـاردونو ډالـر د افغانسـتان رـره       مـوږ  ييامريکايان وا .14

مررـته مـوږ تـه نـه ده      ييـ وا يکمررته وکړه. مګر د افغانستان چاروا
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( دـانو تـه نېـغ پـه نېغـه ورکـړ شـوېم چـې         N.G.O) ېبلک مراکړل شوې
په خپل واک مدرف کـړې او بېرتـه بهرنيـو هېوادونـو تـه لېـږل        یهغو

شوې ده. النته يوه اندا ه په خپله دولت ته هم ورکړ شوېم چې هغه د 
 امريکې رره تړلي مامورين او الس پوڅي ورباندې بسيا شو  د .

پـه کـار وه    یمپه افغانستان کې بردښنا ته رـست وـرورت د   .15
ږ  د بردښـنا  ېـ وړيـا بهـر تـه به   چې پـه بهانـده رـيندونو چـې اوبـه يـې       

شنکې په کـار لودـدلې او د بردښـنا د  دږدـدو رـره کرههـې او  راعـت        
خو دا کار يې و نه کړ او نه کومـه بنيـاد  پـروژه يـې پـه       یوده کړې وا

کار واچوله. د امريکا مررتې هغو کسانو ته پـه الس ورغلـې چـې پـه     
فسـاد ځـالې    مجلـل هوټلونـه او د   یداخل او خارج کې بلېينګونهم لو

جوړې کړ . يانې د ودونو لپاره هوټلونـه چېرتـه چـې شـراب څکـل او      
توريـد تـه ترجيـع ورکـړل      یډانسونه ا اد د . د بردښنا د توليد پر ځـا 

 شوهم چې د راررولو په ريستم يې لکونه ډالر و لګېدل.
په افغانسـتان کـې د خاشساشـو د کرههـې او د تريـاکو جوړولـو د       

او الس پــه الس  یجــم څــو برابــره  يــات شــو د هغــه ح یمسنيــو پــر ځــا
ږ   حمــت د دخــو بــده يــې دا ده چــې نــوم د افغانســتان بــد   مږ ېــخرڅ

ږ م ېي کړيو ته رريخو دټه يې مافيا یمافغانانو دهقانانو په غاړه د
دو دـ او بهرني ماهرين برخـه اخلـي او لـه اور    يکچې په هغو کې چاروا

 نه چې طالنان هم ورنه دټه اخلي.
فغانــان د نــورو خيــرات تــه نارــت د  او افغــاني کــه څــه هــم ا .16

پـه فکـر    یخو څوک ددو ماو له منځه ځي یغرور او غيرت يې کمزور
شـتهم د يـوې مـړۍ ډوډۍ د پيـدا     ه کې نه د م کار نـه شـتهم پـروژې نـ    

کولو لپاره بهر ملکونو ته مسه کو م ډدر ځوانان منزل ته له ررېدو د 
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چــاقنرانو د  ړو او بېکــاره مســه پــه الره ژونــد لــه الرــه ورکــو م د قا  
 او د رمندر د ماهيانو خوراک شي.  ږېکشتيو کې ډوب

ــه       .17 ــه د کــار پ ــه کــامونو ودشــل شــو م ن دولتــي درــتګاوې پ
ته وطن او  ی. دویب په غم کې دياهليتم ځکه خو پررونل د خپل ج

و يقه کومه مانا او ار ښت نه لر . دغه اجراات او ذهنيت په خپله د 
 الس عملي کېږ . یفساد المل درځي او په لو

ر يېـ د ژبې او مذهب ته پـه لويـه کچـه لمـن وهـل کېـږ م د تح       .18
چې اوس عنادت ځايونه د ريارت مرکزونـه درځېـدلي او د    ید یځا

ليغ په کې کېږ . په عامه جادو ژبې  او مذهب د بېلتون او لردوالي تن
کې د بهرنيـانو پـه دټـه شـرارونه ورکـول کېـږ  او غـواړ  خپـل ملـي          

 ار ښتونه د پرديو په دټه واړو .
د ژبې د اکثريت او اقليت ترمنځ واټن پيدا کول او لويول په  .19

ــه  غــرده روان د    ــک کــې پ ــواړ  د ژبــې اقليتــي     یمل ــوه ډلګــۍ غ . ي
اره پـارول غـواړ . پـه خپلـه ددې     توکمونه د رياري بهـره بـردارۍ لپـ   

ډلې څو تنه غړ  په ډاده له دولت نه ياغي شو  ښکار  او د بغاوت 
ږ  چې د مرکز امر نـه منـيم د بلـخ    دنښې نښانې يې په دې کې څردند

ن اوالي ځان د بلخ ټولواک دهـي او ځينـې د واليـانو لـرې کـول او د ځـ      
اتــه او بــې تـابع کــول غـواړ . چــې پـه دې ورــيله مرکـز  دولــت بـې ثن     

 اعتناره کو .
د خپـل   ید اخالقي فساد المل درځـي. دو  ونهتلودزون ځينې  .20

ــي          ــه اخالق ــې د م ځکــه ل ــه فکــر ک ــو پ ــه منځــه وړل اصــيل کلچــر د ل
 يې نه کېږ . یي او مسنيويمريارونو وتلي ريريالونه  ښ

د ښځو د حقونو د خوند  کولو په غـرض عـدلي يـا دفـاعي       .21
 ینسـم پـر ځـا    کېرـالم او جـوړوون   خو د يـو  ممرکزونه پرانستل شو 
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دارې اجراات کېږ م چـې ښـځې او نجـونې لـه خپـل حقـوقي او ملـي        
چوکاټ نـه وتلـېم د ځـان او کـورنۍ د شـرمونو او د مـرګ او        کولتور

 مير رنب درځي او دښمني پيدا کو .
پــه افغانســتان کــې د طالنــانو او ځــان مردــي بريــدونو پــه          .22

کونـېې يتيمـان او بـې ارـرې      وريله ورځ په ورځ کورنۍ تناه کېـږ م 
ږ . دغه مردونه او ژوبلې د رولې له بهيـر رـره تړلـي    ېماشومان  يات

ښــکار م ځکــه کلــه تنــد او تېــز او کلــه هــم لــږ رــاړه شــيم دا هرڅــه د   
دغـه فشـارونه ډدـرو  او     یغربيانو د ريارـت قربـاني کېـږ م همـدو    
 ږ .ېکمو  يې څو خپل مرام او هدف ته ورر

دا خو د  دننه په افغانستان کې د را پېي شو  ناورين نښې نښانې اوس 
 لوبو . رولبه ودورو چې دې کې بهرنيان په پاکستان کې څه 

د ډيورنې نه هغه خوا پښتانه چې انګردزانو په مکر او فردب له افغانستان 
  او هېڅ يو افغان دغـه بېلتـون نـه منلـ      نه بېل راتلي هېڅکله نه شي بېلېدل

د پاکسـتان جـز    یې مني. له بل پلوه انګريزانـو پـه غيـر قـانوني ډول دو    يو نه ا
او په نوې جوړه شوې نقشې کې د ځان لپاره راتلي مګر هر څه يو حد او   دهل

اندا ه لر  تر قيامته د چال او غولولـو ريارـت نـه شـي چلېـدلي. د ارـالم پـه        
پاکستان هويـت او  له وغولول شول اوس خو د انوم خو شپېتهم پنځه شپېته ک

د  ۍماهيت ټولې نړۍ څردند شو . غربي امپرياليستان به د يوې نوې پاليسـ 
پــرمخ بيولــو د خلکــو پــام اړولــو کوښــي وکــړ م خــو حقيقــت هېڅکلــه هــم نــه  

 ږ  .ېپټ

تـه پـه الس    ارـتا و د پښتنو په رـيمه يـوه دوره حکومـت د پښـتنو اصـلي      
ورغلي وهم چې د غربيانو له خوا ونه  غمل شو او د لرې کولو لپـاره يـې نـوې    

ي خــدمتګار پيروانــو يالرې چــارې پــه کــار واچــولې. د باچــاه خــان بابــا د خــدا 
شو يوه دوره حکومـت پـه الس کـې واخلـي او      ی)نېشنل عوامي پارټي( و کوال
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ــي او        ــه مل ــو دغ ــه رــرته وررــو م خ ــاد  کارون ــې بني ــومي خوځين ښــت د ځق
زم د دتو او اوږد مهاله پرودرام مسالا کار د م ځکه نور هغه يې نه ېامپريال
او د طالنانو په الس د ټول ټاکنو او په هغو کې برخې اخستلوم په   شو  غمل

شوم  یمقابل کې د برخې نه اخستلو اقدام په ډاده رامنځته شو او رنوتاژ کړ
ــراال لغ    یدو ــې بـ ــت کـ ــه ريارـ ــان( پـ ــلي    )طالنـ ــتنو د اصـ ــې او د پښـ ــې وهلـ تـ

هغـه حـزب تـه اجـا ه نـه       مـوږ نماينددانو مسنيو  يې وکړ. هغه په دې نوم چې 
ورکوو چې مذهني صنغه ونه لر  يا په بل عنارت واقرا ا اد ډيمـوکرات او د  

حزب مشر عمـران   یيې يو نو ی)ا  . ايس . ا ( له ادارې بهر و . د هغه پر ځا
ني ريمو واک تـر الس النـدې ونيسـي. عمـران خـان      خان ته الره ورکړه م د پښت

خو تر پرونه د کرکا کپټان په حيث پېژند شو  شسدـيت و نـه د ريارـت پـه     
ډدر کې له ميدان نه د ريارت ډدر کې. د کرکا له ډدر څسه د ريارت ډدر ته 
راتلل هغه هم ناڅاپه او په لږه موده کې شهرت او اعتنـار پيـدا کـول څـه رـاده      

نوموړ  ته غربيانو موقع په الس ورکړه چې دغه کار ته مال و تـړ   خنره نه ده. 
.ده ته څه موده تنليغات کېدل او ورورتي پرودرام يې دا وه چې و يررتان ته 

اعالن کـړ م يـو د بـې پيلوټـه      کېد مار  په شکل والړ شي او هلته دوه مهم ټ
 ول.الوتکې بمنار  بندول او بل د افغانستان دننه د جهاد فتوا ورک

دغه دواړه خنرې د هغه له خولې اعالن شوې م خو رره له هغې پـه دې ډاډه  
نه شول چې په پښتني ريمه کې به اې څه کردېت تر الره کـړ  و  م دغـه بـې    

پـه ډادـه اعـالن وکـړ       باور  وه م چې طالنانو ته دا دنده و رپارل شـوه م چـې  
 . ستليټاکنو کې برخه نه شي اخچې احزاب په 

د افغانستان په شان بمونـه م چـاودنې او د خلکـو     ېپښتونسوا کې عينپه 
ږد  او کـه   کـې وژل او کورونه ورانول روان د  دغـو کړاوونـو تـه بـې د پـا  ټ     

ږ  او په ريمه کې کـوم بـدلون رامنځتـه کـول غـواړ  دا د غربـي       ېنور هم  يات
 .یامپرياليزم کار د
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 ريده حسينه دل

 

 محرومۍه پښتني ټولنه کې ښځينه پ
 

ښځه اهلل ترال  ددې کايناتو د ښکال لپاره د انساني نسل د دوام په خـاطر  
او ځمکـې تـه يـو دارـې  ړه     و دې نړۍ تـه راولېږلـه. د ښـځې راتـګ دې کاينـات     

راکښون و دږوه چې انساني ژوند يـې د بنـي ادم لپـاره او بنـي ادم يـې د ژونـد       
جود له کوره د لوی فالر  لپاره ال م او ملزوم ودرځول. ښځې د خپل ذات او و

عمــل پــه نتيجــه کــې د انســاني نســلونو د پيــداکولو عمــل جــار  رــاتل  دیم  
ښځې د ځمکې پر مخ د مينې او محنت ال والـه جـذبې پـه ډدـره مينـه لـه خپلـو        
فالر  صالحيتونو رره د انسان د ژوند  پاتې کېدو لپاره په کار راورتي او 

عمل کې د ښځې کـردار هـر چاتـه پـه     نن د انساني ژوند او تهذيب په دې روان 
ډاده دی. ښځه که د دنيا په هره ټولنه کې ژوند کو م خو له يو شمېر رـتونزو  
رره د دنيا هره ښځه له څه ناڅه مشکل رره مخ ده. خو د پرمستللـو هېوادونـو   
مېرمن که په خپل تکړه واليم جرات او بهادرۍ خپل کـردار پـه نـره ادا کـو م     

ترقۍ هېوادونو مېرمن هم په دې منېه کې تر چا نـه کمـه   نو دغه رنګ د مخ په 
نه ده. خو ولې د رتونزو او مسلو ترمسه دغه دواړه ښځې د رړو په ټولنه کـې  

 د خپلو حقوقو د منار ې له عمل څسه تېردږ . 

پښتنه ټولنه په بنياد  ډول د يو قنايلي رنګ جوثه لر م ددې ټولنې اقدار 
جال دیم ځکه نو په دې ټولنه کې پښتنه مېرمن  او روايات له نورو ټولنو څسه

د تاريخ په هر دور کې له دغسـې منـار و او عملـي جدوجهـد څسـه تېـره شـوې        
ــدې          ــې د پښــتنو ښــځو پټــې او څردن ــه ک ــه دې ټولن ــه نســر راځــي. پ ــه پ ــوږ ت م
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محرومۍ مدام خپل تاريخ په اوښکو ليکل  دیم ولې چـې پـدې مراشـره کـې     
نې مېــرمن هــر اوا  غلــ  کــړی دیم د هغــې د   پټــو او څردنــدو قوتونــو د پښــت 

احتجاج او بغاوت الر يې نيولې دهم  ه فکر کوم چې په انساني ټولنـه کـې يـو    
برابر حقونه  لرونکي د صنر او  غم حوصله ولې نه لر  او خپله ټولنه د دغسې 
قسمه ترليماتي رنځونو ته الره هـوارو م کـوم چـې د  هغـوی پـه ټـولنيز عمـل        

 .کې رستي راولي

 په ما به خاورې څوک ميئن شي؟

مور مې ميره ده ماته کو  نه راکوينه

د پښتو ټپې کور دې ودان و  چې د هـرې پښـتنې د  ړه او ژونـد عکارـي     
و او بـې  ييې کړې دهم د ميرې مور کردار خو قدرتي له دارـې قسـم بـې اندـاف    

خپلـې  رحميو نه جوړ دیم خو يوه لويه الميه دا  ده چې په پښتنو کورنيـو کـې   
رکه خوږې ميندې په کور کې د لور او  وی تر مينځه ښکاره توپير رـاتيم د  
ښځې برخه به نارينه اوالد ته راتي او خپل ښځينه اوالد له محرومۍ رره مـخ  
راتي. دغه رنـګ د پښـتنې پېغلـې د ژونـد پـه اهمـه فيدـله کـې د هغـې رایم          

مروي پر پښتنو خوښې نا خوښې ته اهميت نه ورکول کېږ  او خپله خوښه او 
لوڼو تپل کېږ م چې له عمله يې يـو شـمېر رـتونزې مسـې تـه راځـيم واده يـو        
ښايسته ټولنيز تړون و  چې د ښځې په ژوند کې ډدرې اهمې  تنديلۍ راوليم 
خو ددې ژوند د ناکامۍ تيږه هاغه وخت ادښودل کېږ م کلـه چـې دغـه جينـۍ     

او جينۍ تد د ژوند په ته ورکړی د مهر حا د هغې څسه بېرته واخيستل  شي 
نو  رقر کې د دې محرومۍ ښکار کړی شيم په ټولنـه کـې د نـر او ښـځې دې     
  ټکر د ډدرو تور ررو د ژوند خوشحالۍ په خپله ولکه کې راتلي د  او رـړ 

پـه بنيـاد    صـحت   د خپلې برتـرۍ لـه احسـاس رـره ژونـد کـړی دیم ترلـيم او        
ه پـه ځينـو پښـتنو کورونـو     انساني حقونو کې راحتي راوليم ولې له بـده مرغـ  
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کې دلته هم د لور او  وی تر منځ لوی فر  راتل کېږ م نارينه اوالد ته پـه هـر   
ښې موقې ورکول کېږ م ولې هغـه اوالد چـې د    صحت صورت کې د ترليم او 

ژوند په هره رسته کې له مور او پالر رره نزدې نارـت و م خـدمت يـې کـو      
ل کېږ  او که چېرته هغه په خپل  ور دا مينه وررره کو م هغه نسر اندا  رات

موقرې ترالره هم کړ م نو هاغه توجه ورته مور او پـالر نـه ورکـو  کـوم چـې      
خپل نارينه اوالد ته ورکو  او ال په دې خنره د هغې د شسديت رـپکاوی هـم   

 کېږ م چې د پرد  ډدران خزله ده.

ږ خپـل  د رـاتنې مرکزونـه  مـو    رويـو همدغه رنګ ښځينه وو رره د دارـې  
کورونــه د  چــې ښــوونځيو تــه د محرومــۍ او کمتــرۍ احســاس پکــې ورکــول  
کېږ . ريل او تقري: هم د انساني ژوند او  صحت پـه وـرورتونو کـې راځـيم     
هر انسان دې ته اړتيا لـر  چـې د ژونـد د رـتړياوو احسـاس لـه خپلـه ځانـه پـه          
دارــې هلــو ځلــو کــې ورکــړ م خــو دلتــه هــم پښــتنې ښــځينه لــه دې حــا څســه    

حرومه راتل کېږ  او دا ځکه چې د ښځو لپاره د کور څلور ددوالونه د هغې م
ښځو رره دا رلوک او  فر  په هره اداره کې  راتل  له په ميراث ررېدلي و . 

کېــږ م لــه خپلوکورونــو څســه کــه ووځــو نــو پــه غــمم ښــاديو کــې هــم دا تــوپير   
تــه پــه موجــود دیم ښــځينه  د ودونــو او خوشــحاليو هــرې موقــع او درــتورې   

راعتونو راعتونو ځانونه رينګارو م خو کله چې د ډوډۍ او  خوراک وخت 
او موقع راشي نو دلته هم نارينه بری يوري او ښځينه تـر ټولـو ورورـته پالـل     
کېږ م چې په خوراک کې شي.... د چرګ پنجرېم مـرۍ او څټونـه پـه برخـه ور     

ه هغـې کـې   وررېږ م هم دارې د ريارت په رال: چې کومې فيدلې کېږ م پ
ددې رـــيمې انســـاني ابـــادۍم د رـــهولتم د هغـــوی د ترقـــۍ دارـــې دټـــورې  
مندوبې او پرودرامونه نه شي جوړول  چې د هغې په نتيجه کې د ښځينه وو 
په ژوند کې مثنته تنديلي راوليم د مراد او اقتداد پـه حوالـه هـم پـه ځينـو      

م په دې فکر کـه   کېږ  ځايونو کې ښځينه له رو دار او مراد نه ا اد  راتل
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چېرې ښځه په اقتداد  توده تکړه و م د هغې په الس کې پيسه و  نو هغـه  
ــه د حــا        ــو پــه رــمون خپل ــرم د رــړ  د حقون ــو براب ــد کــې ي ــو او ژون پــه کورون

 غوښتنه کوالی شي.

 ې جوړ کړوـــامو کــې  ړو جـــان يــځ

 لکه په وران کلي کې باغ د دلو وينه

 اوند کړهــې خــې ورځــخدای دې د ښ

 چې له شلېدلې لوپټې نه خالصه شمه

ــه        ــه ررــېدلي هغ ــه برخ ــرمن پ ــه د پښــتنې مې  ړې جــامې او شــلېدلې لوپټ
نه د خالصون لپاره هرې پښـتنې مېـرمن  نـه يـوه عملـي       ههغله ميراث دی چې 

منار ه کول پکار د م وخت ډدر بدل شوی دی بايد هر پښتون پالرم مـور او د  
ت پــوه و  او هغــه مــوقرې چــې خپلونارينــه و تــه  ژونــد ملګــری پــه دې وــرور

ورکو  خپلو  نانه و ته دې هـم ورکـړ  چـې ژونـد پـه حقيقـت کـې د ارتقـاء پـر          
لــور   روان شــي  او د نــړۍ د ترقــي کــړو هېوادونــو پــه شــان پښــتانه هــم ددې   
ارتقاع يوه برخه شـيم بايـد پـه هـر اړخ د دارـې دورـيو غندنـه وشـيم چـې پـه           

تر مـنځ پـه تـوپير رـاتلو ټولنـه کـې د ذهنـي او نقسـياتي         ټولنه کې نر او ښځې 
مروــونو د  يــاتوالي  رــنب درځــيم مــوږ يــوې صــحت منــدې او ترقــي يافتــه    
ټولنې ته اړتيا لروم خو دلته د هرې پښتنې مېرمن هم دا ذمه وار  دهم چې په 
خپل ځان د دارې جنر الر ونيسيم د دې توپير  ود خپـل اوا  مسنـوط کـړ م    

د ميېيا او د هغو د منتسمينو هـم دهم د ريارـت د واکمنـو ادارو     دا ذمه وار 
 هم ده چې په دې لړ کې د دې ريمې انساني ابادۍ لپاره  کار وکړ .
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 پوهنوال محمد ارمريل يون

 

 

 پراخ کميت او موثر کيقيت
 

دا خنره ډدره مشهوره ده چې کيقيت په کميت کې و م په دې مانا چـې کـه   
با کقايته و م نـو پـه رـلو کـې بـه لـس تنـه د ښـه کقايـت           په لسو تنو کې يو تن

څښتنان و م په پسوانيو  مانو کې کميت په ډدرو برخو کې ترکيقيـت د مسـه   
هغو ډدرونو کې چې د  ور ا مويلو عندر پـه   ووم په تېره بيا په جګړو او نور

په دې حاالتو کې د جګړييـزو ورـايلو څرنګـوال  يـو     به کې مالر  وم کله چې 
م نو تر ډدره حده جګړه د هغه لور  په دټه تمامېدله چې روحيه يې لوړه شان و

وه او کميت يې تر  بل لور   يات وم خو په تېرو  مانو کې هم تدبيرم تقکر او 
کيقيت پر لويو ناتدبيره ډلو د وړو باکقايته ټولنو او ډلګيو بری ت مين کړی 

 دی.

ورنيــو د پېړيــو پېړيــو  پــه هندورــتان کــې د پښــتنو او مغلــو د بېالبېلــو ک  
ر او باکقايتـه ټـولي او ان يـو    بواکمني ددې ښکاره بېلګه ده چـې منسـجمم مـد   

څو کورنۍ او ټنرونه هم کـوالی شـي پـر يـو لـوی کمـي اکثريـت خپلـه واکمنـي          
 ټينګه کړ .

له هغه وخته چې نړۍ د تسد  پر لور  دامونه اخيستيم نو د کميت پر 
دیم اوس کيقيتونــه پــر کميتونــو  ځــای د کيقيــت مووــوع ډدــر  ور اخيســت  

 واکمني کو  او د هغو تګلور  او ژوند لور  ته د بدلون جوده د . 



 

 

168 

کميتونه تر ډدره حده د رايې او نسر دڅردندولو پر وخت پوښـتل کېـږ  او   
يوا ې مدارفي لښکر دهل کېږ م په ټاکنو او نسر پوښتنو کې کميت )څومره 

پرمسنيونـه کـې بيـا د    د دولـت  نه او خو په حکومت جوړو موال ( ډدر رول لر 
کميت ځای کيقيت نيسي. د نړۍ په کچه هم هغه قومونه که څه هم د شـمېر لـه   
مسې ډدر واړه د م خو څرنګه چې د کيقيت پړاوونو ته يې ځانونه رروليم په 
نړۍ کې تر ډدرو لويو قومونو  يات مالر  د  او په هر ډدر کې يې خنره خورا 

ملتونو له جملې څسه يو دیم چې د شمېر له مسې پـه   و ن لر . ارراايل ددې
وړو ولسونو کې حسابېږ م خو په نړيوال رياري او علمي کور کې ډدر  يات 

( تنو د ۴۰مالر  دیم تر اوره پورې په علمي ډدر کې د نړۍ په کچه شاوخوا )
( تنه يوا ې ارـراايل د م يـانې د   ۱۸ه دې کې )پنوبل جايزې ترالره کړ  د . 

عدر  علم د پرمستګ په ډدر کې د ارراايلو برخه نږدې نيمـايي دهم  اورني 
ارراايل په خپل کم کميت د عربو د پراخ اکثريت په مقابل کـې والړ د  او ان  
دا چې ټولو مسـلمانانو او د نـړۍ د نـورو اديـانو پلويـانو تـه  يـات مشـکالت         

کثريـت  پنځو . دارې ډدرې نورې بېلګې شتهم خو اوس راځم د پښتنو پراخ ا
ته! دې کې هېڅ شک نه شته چې پښـتنانه پـه افغانسـتان کـې ثابـت او څردنـد       
اکثريت دی او په ريمه کې د شمېر له مسې په مالرحو ولسونو کې حسابيږ . 
خو دا خنره د غور وړ ده چې د پښتنو له دې پراخ کيميـت رـره کيقـي ودې هـم     

تکثيــر پــه  مــوا   حرکــت کــړی دی کــه نــه؟ دا حقيقــت بايــد ومنــو چــې د نســل 
پښــتنو کــې ډدــر  يــات دیم خــو د علــم تکثــر بيــا پــه دې انــېول نــه دی. کــه دا    
مرادلــه يــو بــل رــره انــېوليږه وایم نــو بيــا خــو پــر پښــتنو دومــره رــتونزې نــه   

و رتونزو ترڅنـګ دوه ارارـي رـتونزې لـر :     هراتللې. پښتانه اوس د نورو د
دشل شوېم تر هغه يو دا چې د پښتنو طنيري رياري جغرافيه پر دوو برخو و

وخته چې لر او بر پښتون په خپله واحده طنيرـي  جغرافيـا کـې رـره راټـول نـه       
شيم نو ډدرې رتونزې به همدارې پر ځای پاتې و  او افغانستان کې به هم د 
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دايمي طنيري ثنات پر  وړاندې رتونزې راټوکېږ  او بل دا چې پښتانه خپـل  
 ذهن کې يو کيقي بدلون رانه ولي.

چې پښتانه د پوهې په داڼه رمنال نه شي او د خپل برخليـک ټـاکلو   تر څو 
لپاره خپل فکر  کيقيت پياوړی نه کړ م ډدره رسته ده چې پښتانه پـر خپلـو   
رتونزو برالري شي. د تېرو څو پېړيو په بهيـر کـې بيـا تـردې دمـهم پښـتانه د       

وو او ال افغانستان په حکومت کې تر ډدره بريده په عنوان او حاشيه کې واقع 
د م د حکومت متن پـه ارارـي مانـا د دوی پـه الس کـې نـه وم کومـو پښـتنو         
چې د حکومت په متن کې هم کار کاوه م اکثره په بله ژبه کـې حـل شـو  او دل    

 شو  وو.

د يو حکومت عنوانونه او لمنې وخت پر وخت بدلېږ م خو اصلي اډانه يـا  
ار پر غاړه اخلـي او حاشـيه   متن په ارانۍ رره نه بدليږ م عنوان د مسوليت ب

تر ډدره حده واړه خدماتي کارونه تر رره کو م خو د يوه نسام پېروی او شـيره  
 اصالد د متن په الس کې و .

که غواړو چې د پښتنو رتونزو ته په ارانې مانـا حـل الرې پيـدا کـړوم نـو      
اراري حـل الره يـې همـدا ده چـې مقکـر پښـتانه بايـد پـر يـوه ښـه کيقيـت             هيو

ې د پښــتنو د  پــراخ اکثريــت د بــدلولو لپــاره کــار وکــړ . ددې لپــاره يــوه  بانــد
دقيقه رتراتيژ  جوړه کړ م که ددې رتراتيژ  تالنيا تدريجي بهه هـم ولـر    
ودې لـر م خـو چـې و  او ورو ورو بايــد ورتـه تـر هغــه حـده چټکتيـا ورکــړای        
شيم چې د کميت او کيقيت حرکت متوا ن شـيم د پښـتنو پـه کميـت کـې هـم       

درې  يـاتې ښـېګهې او ځـانګړنې شـته خـو کـه دې رـره مـؤثر کيقيـت ملګـری           ډ
 شيم نو راری به يې د نړۍ په ولسونو کې ډدر کم پيدا شي.
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 پوهنمل سرور ماموند

 

 د ډیورند کرښه او د هغې اغیزې
افغانستان چتې د ستترې جګتړې او ستا ه جنتګ د زبتر ځواکونتو د ستیالیو         

او فرهنګي زیانونو ستره متخ و چتې پته دې     ډګر و او دا چې زیات ځانيل مادي 
سو ښکار شو او هغه ستونزې چې يلړ کې د بریتانوي استعمار د ځانګړو د س

مه متتخ ده د همتتدغو ښتتکیالګرو سیاستتتونو پایلتته ده. د    يواد او ستتېتتورستتره ه
طتورۍ یرغلګترو د مرکانتتالیزم    ابریتانوي تا( د ځواکمنۍ لپتاره د دغتې امپر  

دوران کې د هنتد نیمتې وچتې تته د سترو او ستپینو       یا د سوداګرۍ دسیاست په 
زرو په تال ش کې را ورسېدل ځکه چتې د نتړۍ د امپراطوریتو ځتواک د سترو او      

مې وچې تته پته رارستېدو او    يسپینو زرو د مقدار له مخې ټاکل کېده . د هند ن
هغه امتیازات يې چې د مغتولي واکمتن جهتانګیر څخته يتې د هنتد د ختیځتې        

ترالسه کتړي وو د دې لپتاره يتې زمینته برابتره کتړه چتې پته         کمپنۍ په وجود کې 
و انتدې يتې پته     رمه کې پښې ښخې کړې او د نتورو اروپتايي لوبغتا و پت    يدې س

د عملي کولو پته لتړ کتې د افغانستتان جیوپولیتیتک       مه کې د خپلو پالنونويس
او جیو ستراتیيیک اهمیت ته په پام سره د و اندې تګ د پالیسۍ د پلي کولتو  

ه پالنونه طرح کړل چې یتو يتې د جګتړې د الرې د افغانستتان ښتکیالک و.      لپار
نو  لهغه مهال چې د افغانستان د سدوزیو واکمني د کورنیو سیالیو ښکار وه

همتتدا وجتته وه چتتې بریتتتانوي ښتتکیالکګر د افغانستتتان ختیځتتو پولتتو تتته را         
رې د ورسېدل او د بلې خوا د روستیې د تتزار پوځونته هتم د منځنتۍ استیا لته ال       

افغانستان شمال ته رانږدې کېدل؛ دلته وه چې دوو زبتر ځواکونتو همغته مهاتل     
افغانستان تته ختورا زیاتته توجته درلودلته. انګریزانتو چتې خپتل اروپتايي ستیال           
فرانسه يې د هند په جنوب کې د ماتې سره متخ کتړی و نتو د ایتران او هترات د      

اوه او په شمال کتې يتې د   الرې يې هم د فرانسې د نفوذ د مخنیوي لپاره کار ک
تزاري روستيې د متاتولو لپتاره پته افغانستتان د نظتامي و انتدې تتګ پالیستي          
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عملتي کولتته. کلته نتتا کلته د دغتتو زبتر ځواکونتتو ستیالیو د داستتې سازشتونه بڼتته       
خپلوله چې په کې د افغانستان ټوټې کتول او زیتانمنول شتامل وو. افغانستتان     

ګتډوری" و. د افغانستتان د همغته مهاتل     د هغه مهال د سترې لوبې د " قربانۍ 
زیانمنونکی حالت د بریتانوي هند د بهرنیو چارو وزیر سرالفریډ لویال پخپل 

 یو شعر کې امیر شیرعلي خان ته داسې انځور کړی و: 

افغان د ژرنتدې د دوو پلونتو تتر متنځ د انته ده چتې د دغتو تیتږو تتر متنځ د            "
 .  "طوطیا په څېر مېده کیږي

د افغانستان واکمتن امیتر شتیرعلي ختان پته ډېترې ناخوښتۍ د         د هغه مهال
هند وایسرای الرډ لېټن د دې په ځواب کې ولیکل: " افغانستان د غنمتو دانته   
نه بلکې د تلې شاهین او مېزان دیل که چېرې هغه د یتوې پلتې خواتته کږیتږي     

 1د تلې بله پله  به الوځي." نو

د افغتان جنګیتالیو د زیتات    د افغان انګلید د دوهمې جګړې په تتر  کتې   
مقاومت په پایله کې انګریزان او تزارۍ روسیه دې موافقې ته ورستېدل چتې د   
هغه مهال په بخارا کې د مقیم  امیر عبدالرحمن خان په ا ه د هغه د نېمه خود 
مختتار واکمتن  پته توګتته ستره متوافقې تته ورستتیږي. بریتاینتا د روستیې تزارتتته         

د یتو حایتل زون پته توګته د روستیي او بریتتانوي       و اندیز وکتړ چتې افغانستتان    
هند تر منځ پاتې شي او له همتدې ځایته وه چتې  د ډیور تد د کرښتې د تحمیتل       
لپاره طرحې را منځته شوې. دغه او نورتړونونته د دې لپتاره وو چتې پته ستېمه      
کتتې د پراختیتتا غوښتتتنې سیاستتتونه پتته بتتل ډول پلتتي شتتي. ځکتته بریتتتانوي          

پر افغانستان باندې مستقیم تسلط تتر السته کتړي او د    استعمار ونه کړای شو 
 خپل نفوذ ساحه تر امو د سینده پورې پراخه کړي.

دغتته تتتړون د یتتو استتتعماري ځتتواک لتته ختتوا پرتتته لتته دې چتتې بتتل لتتوری)           
افغانستان( د هغه په لیکلو کې ونتډه ولتري طترح شتو او د یتو استتعماري ا خ       

                                                           
1
 میر محمد غبار 
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برابترو شترایطو ستره مطترح شتو. دلتته       له خوا د بل نېمه خپلواک ا خ سره په نتا  
 الندېنۍ پوښتنې د پام و  دي:

. ایتتا استتتعماری ځتتواک د جګتتړې پتته شتترایطو کتتې د خپتتل هیتتواد د پولتتو   ۱
څخه زرګونه مېله لېترې د ستیمې د هیوادونتو د دولتتي پولتو د ټتاکلو قتانوني        

 واک درلود؟

لتوري د  . د بریتانوي هند دوهم درجه شخ ) د بهرنیو چارو وزیر( د بل ۲
لومړۍ کچې د واکمن سره په مساوي شرایطو سره د دغه ډول تړون د الستلیک  

 کولو صالحیت درلود؟

. د افغانستان د وخت امیر چتې د بریتتانوي هنتد څخته يتې مستتمري تتر        ۳
کال څخه را پته دې ختوا د زیتاتو فشتارونو ستره متخ و او د        ۱۸۸۸السه کوله د 

یتو ستند د الستلیک لپتاره و انتدې       تیري د ګواښونو په فضاء کتې ورتته هغستې   
کیږي چې په کې د و اندې څخه د عوامي واک له مخې مشورې نته وې شتوې.   

 نو ایا دغه شان موافقه کیدالی شی برابره حقوقي او قانوني جنبه ولري؟

. دغتته ستتند یتتواځې د استتتعماري زبتتر ځتتواک پتته ژبتته یتتانې انګلیستتي کتتې  ۴
د افغاني لوري مشورې نته وې نتو    السلیک شوی او دا چې د هغه په ترتیځ کې

ځکه د هغه انګلیستي متتن امیتر الستلیک کتړی چتې امیتر پته انګلیستي ژبته نته            
پوهېتتدلو او داچتتې پتته بختتارا کتتې ډیتتر وختتت کتتډوال و نتتو کېتتدای شتتي چتتې پتته    
روستي ژبته بتته پوهېتدلو!!!.  د دغته ډول یتتو مهتم ستند متتتن يتواځې د جګتتړې د        

ادونتو ژبته هتم  نته وه چتې پته دې توګته        برالسې خوا په ژبه چې ان دستېمې د هیو 
هغه پر هغه واکمن تحمیل شوی دی چې د طرح کونکي لته ختوا يتې مستتمري     
اخیستله. نو داسې یو تحمیل شوی تړون په دغه شان نا برابره شرایطو کې څه 
ډول حقوقي جنبه لري او ایا هغه کیدالی شي چې د اولتد لته ختوا پته وروستته      

    پړاوونو کې د منلو و  دی؟
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. ایا هغه قراردادونه چې د جګړې د حالت د مدیریت لپاره تړل کېتږي او  ۵
یا تحمیل کیږي کله چې د جګړې حالتت پتاي تته رستېږي پته همغته قتوت پتاتې         

 کېدالی شي؟

. دغه کرښه چې د برالسي یرغلګر له ختوا د کاغتذ پتر متخ طرحته شتوې د       ۶
دلتته د هغتتې د هغتتې پتته ا ه د هغتتو خلکتتو څختته چتتې پتتر ختتاوره يتتې کرښتته  تېری  

 مشروعیت لپاره پوښتنه شوې وه؟

. ایا دغه سند د نورو قانوني پړاوونو لپتاره د ا ونتدو دولتونتو د تقنینتي     ۷
 بهېرونو څخه تېر شوی و؟

. ایا د ډیورند توافق لیک د لومړنیو خواوو او د هغو وروسته واکمنیو له ۸
 خوا رعایت شوی و ؟

دایمتتي بڼتته درلودلتته او کتته  . دغتته توافتتق لېتتک د خپتتل ماهیتتت لتته مختتې    ۹
موقتي؟  یتا نتې د جګتړې د حالتت لپتاره د مستالو د لنتډ مهالته حتل پته موخته            

 شوی دی او که نه؟

. ایا هغو خلکو چې د چتا سرنوشتت ورستره تړلتی دی دغته کرښته يتې د        ۱۰
یتتوې دولتتتي پتتولې پتته توګتته ګڼلتتې وه او کنتته؟ پتته داستتې حاتتل کتتې چتتې قبېلتتېل 

لي دي او هتیڅ وختت هغتوي د تتګ راتتګ پتر       خېلونه او کورنۍ يتې ستره ویشت   
 مهال د سرحدي رژیم په توګه هغه نه ده رعایت کړې.

د پوهاند محمد حسن کاکړ د لېکنې له مختې د افغانستتان امیتر د توافتق     
لیک د السلیک وروسته انګریزانو ته ځینې اعتراضونه واستول چې د کرښې په 

انوي هنتتد وایستترای  د هغتتو اوږدو کتتې د نفتتوذ د ستتاحو پتته ا ه وول ختتو د بریتتت 
 ځواب ورنه کړ. په دې مانا چې اعتراضونه وارد وو!

کله چتې د هنتري ماتمرډیورنتډ ماموریتت خپتل د د سېستو دغته ماموریتت         
پتتای تتته ورستتاوه نتتو امیتتر د هنتتد وایستتري تتته چتتې د هنتتد پتته نېمتته قتتاره کتتې د     

 بریتانوي امپراطورۍ لومړی مقام و  ولېکل:
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لي سېمې( زما د واکمنۍ څخته لېترې کتړو نتو هغته      که تاسو هغوي ) قبای "
به نه ستاسې او نه هم زموږ د ګټتې و  وي: تاستو بته همیشته د هغتوي ستره پته        

 2 "جګړه او ستونزه کې اوسئ ل او ... 

 پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ لیکي:

مهمه داده چې برتانوي لو  پو و مامورانو د ډیورنډ توافق لیتک پته خپلته     "
کیپتتتل د صتتتوبه ستتترحد لتتتوي  –ل باطتتتل کتتتړی. ستتترجار( روې  پتتته ضتتتمني ډو

کمیشنرته د افغانستان د خپلواکۍ لته جنتګ نته وروستته و ویتل چتې:  زمتوږ        
پور شخ  ) امیر( حبیځ اهلل تته ول او متوږ د هغته د ورور یتا زامنتو متدیون نته        
یتتو.د د دغتتې وینتتا نتته دهغتته مطلتتځ دا و چتتې هغتته مقتتدار پیستتې چتتې دهنتتد د    

د ډیورند د توافق له شترایطو نته ازادويل تتر هغته مهمته دا      بریتانوي حکومت 
ده چې د ډیورند د توافق لیک په ضمني ډول د راولپنډۍ د تړون له مختې چتې   

کال د اګست په اتمه منلتیل هتم باطتل     ۱۹۱۹د هند د باندنیو چارو د وزیر د 
کړی. د دغه تړون په ضمیمه کې ای ایت  ګرانتت ویلتي چتې : ) پتر هغته برستېره        

 3 "غه جنګ ټول پخواني تړونونه باطل کړي دي.( د

لکتته چتتې پورتتته وویتتل شتتو امیتتر عبتتدالرحمن ختتان چتتې نېمتته ختتود مختتتار     
واکمن و او د هېواد د بهرنیو پالیسیو د مدیریت لپتاره د بریتتانوي هنتد تتاب      
و پخپتتل لیتتک کتتې د هنتتد وایستتري تتته دا واضتته کتتړې وه چتتې دغتته ستتند يتتې د   

الستلیک کتړی نتو پته دې صتورت کتې د ستند حقتوقي         اجبار او تحمیل له مختې  
ا خ تر پوښتنې الندې راځي. له بلتې ختوا د ډیورنتد د کرښتې د ستند پته ستریزه        

 کې داسې لولو:

په داسې حال کې چتې د هندوستتان پته ختوا کتې د افغانستتان د سترحدي        " 
سېمې په هکله ځینې مسالې رامنځته شوي ل او په داستې حاتل کتې دوا ه واال    

میتتتر او د هندوستتتتان حکومتتتت هیلتتته متتتن دي چتتتې دغتتته مستتتالې د  حضتتترت ا
. "ذ د ساحو د حد په ټتاکلو ستره حتل کتړي ....      دوستۍ په فهم او د دوا و د نفو

                                                           
2
 1۳/۰۳/2۰1۰خلیل نوري د امیر عبدالرحمن خان لمسی،  
۳
 2۰۰۷فبروري،  1۴پوهاند محمد حسن کاکړ، اسمايي،  
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دا کتتومې مستتالې وې او پتته هغتته مهاتتل د افغانستتتان ستتره د هنتتد د حکومتتت      
سرحدات کتوم وو او دنفتوذ ستاحې کتومې وې؟ د نفتوذ د ستاحو پته ا ه د امیتر         

چې د اعتراض په توګه د هند وایسرای تته پته دغته مهاتل کتې استتول        هغه لیک
 شوی دي پوره وضاحت لری.

کې لومړني ستر بدلون هغه مهال رامنځته شو  ۱۹۱۹په دې سېمه کې په  
چې افغانستان د بریتانيې استعمار ته ماتې ورکړه او دې ته يې ا  باسلو چتې  
د افغانستان استتقالل هتم پته کورنیتو او هتم پته بانتدنیو چتارو کتې پته رستمیت            

ه ستتند کتتې د وپیينتتي. د افغانستتتان د یتتو خپلتتواک دولتتت پتته توګتته د پيينتتدلو پتت
ډیورند د کرښې د حقوقي حالت په ا ه څه نه دي راغلي او دا په دې مانتا چتې   
د افغانستتتان د پولتتو ټاکتتل د یتتو استتتعماري ځتتواک د واکونتتو برختته نتته وه. بتتل   

کتتې راغتتي چتتې هغتته د دغتتې وچتتې  ویتتش و او دا چتتې      ۱۹۴۷ستتتربدلون پتته  
کتې د هغته تتر     انګریزي استعمار خپل تسلط له السته ورکتړ نتو پته دې صتورت     

مخه تحمیل شوي قراردادونو هم خپل ماهیت له السه ورکتړ. او دا چتې د هنتد    
په وچه کې د ریفراندم او ټول پوښتنې پایلې د دغته تتړون پته ا ه هغته پوښتتنې      

 چې را پورته کوي کومې دي؟ 

د بریتانيې استعمار دغه ډول پولې د خپلو مستعمرو په ټولو قلمرونو کې 
استې راک  کتړي دي چتې د اوستنیو شتخړو او النجتو لپتاره د        د کاغذ پتر متخ د  

بتتاروتو د بوجیتتو کتتار ورکتتوي. پتته منځنتتي ختتتيځ کتتې د فلستتطینیانو پتترخالف   
عمل او هلته د نړۍ د ټولو برخو څخه د یهودو په راټولولو سره د فلسطینیانو 
د هویتتت د پتتتاي تتتته رستتتولو استتتعماري دسېستتته ال اوې هتتتم د شتتتخړو اصتتتلي   

اسیا په وچه کې هم دغه ډول کار تر سره شوی او انګریزانو کله  سرچېنه ده . د
چې هم یو اولد تر خپل ښکېالک الندې په پوره ډول نه دی راوستی نو بیا يتې  

 هلته د ویش او حاکمیت کولو د روش څخه کار ا خیستی دی .

کال چې د هغته مهاتل د ملتي شتورا      ۱۹۴۹د افغانستان د اولد استازو د 
ه د ډیورنتد د کرښتې پته فزیکتي ) دیفکتتو( او هتم پته حقتوقي )         اوومه غونتډه و 

دیجتتور( لحتتا  رد کتتړه او دا پتته دې مانتتا چتتې د کرښتتې د تحمیتتل پتتر مهاتتل د     
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افغانستان دولت په بهرنیو چارو کې خپلواک دولت نته و بلکتې هغته یتو تحتت      
الحمایتته ) پروټيکټریتتس( واکمنتتي وه چتتې ورتتته د توافتتق لیتتک بتتل ا خ چتتې پتته     

حا  دوا و برابر حیثیت نته درلتود مستتمري هتم ورکولته چتې پته دې        حقوقي ل
 صورت کې د ملي ګټو د ساتنې په ا ه اختیارات هم له منځه ځي.

 په سېمه او نړۍ د تړون اغیزې: 
لکتته چتتې وویتتل شتتو امیتتر عبتتدالرحمن ختتان د بریتتتانوي هنتتد وایستترای تتته    

تحمیتل ستره   پخپل اعتراضیه لېک کې دا جوتته کتړې وه چتې د دغتې کرښتې د      
بته  د دې ستېمې د تنظتیم لپتتاره  کتومې ننګتونې د ځتان ستتره ولتري چتې دا  پتته         
ټوله کې د دغه تحمیلي تړون اصلي ماهیت پته نښته کتوي. د یتوې قبېلتېل یتو       
کلي او یوې کورنۍ په منځ ویشل پرتته لته  دې چتې دهغتو خلکتو اراده اوګټتې       

ي ځتواک هغته   په کې شتاملې وي داستې یتو عمتل دی چتې یتواځې یتو استتعمار        
 تحمیل کوالی شي. 

د دې کرښتتې پتته دوا و ختتواوو کتتې قبیلتتو او کورنیتتو همیشتته د یتتو شتتان         
ټولنیزو مقرراتو او دودونو په چوکاټ کې ژونتد کتړی او هغتوي دغته کرښته پته       
عمل کې نه ده  منلې. د کاغذ پرمخ هانري ډیورند د لتته قبیلتې  قومونته چتې     

د ا تیتتاوو د پتتوره کولتتو لپتتاره يتتې نتته      پتته کتتورني او د شتتتمنیو او د ژوندانتته    
شلېدونکي ا یکي درلودل او لري يې پرته له دې چې په دغه پروژه کتې افغتان   

 چارواکي او پخپله خلک شامل وي داسې سره و ویشل:

          د تتتتش پتتته نامتتته   په افغانستان کې سلنه  قبیله                 
 کرښې بل ا خ ته سلنه                                                                                

 ۷۰   ۳۰  ساالرزی ) ترکا ي(

 ۲۰   ۸۰   مشوا ي

 ۷۰   ۳۰   ماموند

 ۱۰   ۹۰   صافی
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 ۶۰   ۴۰   مهمند

 ۲۰   ۸۰   شینواري

 ۱   ۹۹   ځاځي

 ۳   ۹۷   ځدران

 ۵   ۹۵   منګل

 ۴۰   ۶۰   څمکني

 ۱۰   ۹۰    ګربز

 ۸۰   ۲۰    وزیر

 ۴   ۹۶ خوست د والیت ځينې قبېلېد 

 ۲۰   ۸۰   سلیمانخیل

 ۹۵   ۵   بيتڼی

 ۴۰   ۶۰   دفتاني

 ۱۰   ۹۰    بړیڅ

 ۶۰   ۴۰    کاکړ

 ۶۵   ۳۵   اڅکزی

 ۱۰4   ۹۰   نورزي

 ...    نور ې قبېلې 

پورتني ارقام د احصاییو له مخې کره نه دي او د دغو قبیلو او خیلونتو د   (
مختتې یتتاد شتتوي دي څتتو د کرښتتې پتته دوا و ختتواوو کتتې د  مشتترانو د اټکتتل لتته 

 هغوي د شتون په ا ه معلومات و اندې شي(

                                                           
4
 کال ، کابل  2۰۰۹د سپین ږيرو سره مرکې   
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د پښتتتنو د نتتورو قبېلتتو لکتته افریتتدیل خټتتکل بتتنګ ل متتروتل ورکتتزيل      
توريل مسید ل اتمانخیلل جدونل یوسفزي چې د هغو زیات شمېر د پولې پته  

ې وېشتل شتوي   بله خوا کې میشت دي. هغوي چتې د پتولې پته دوا و ختواوو کت     
نظتتاميل اقتصتتاديل فرهنګتتي او ټتتولنیزو بهېرونتتو کتتې  -دي پتته ټولتتو سیاستتي

 مستقیمه ونډه لري او اغېزې يې خورا زیاتې دي. 

د شتتیخ ملتتي د ځمکتتو د ویتتش د سیستتتم لتته مختتې د افغانستتتان د کنتتړ پتته   
والیتتت کتتې د مامونتتد قبیلتته د بتتاجو  د ستتیمې ستتره تړلتتې ده او هغتته د ځمکتتې  

کاتتل کتتې وشتتو د ډیورنتتډ د تتتش پتته نامتته د       ۱۳۴۳ې پتته وروستتتنی ویتتش چتت  
سرحدي پولې څخه کورنۍ په دوا و خواوو کې ستره وویشتلې شتوې او ال اوې    
هم د خیلونو او کورنیو تر منځ د کنړ د والیت د شتیګل د ولستوالۍ د شتلتن د    
درې خمکې د باجو  د و و ماموندو د ځمکو سره د ویش پته سیستټم کتې دي    

 و ختواوو کتې ملکیتونته لتري او د ډیورنتډ کرښته د هغتوي        چې کورنۍ پته دوا 
 لپاره کوم اهمیت نه لري.

د انګریزانو د وخت د دغه ناو ه ویش له امله د کرښې په دوا و خواوو کې 
وګتتړي د یتتو متتنظم دولتتتي سیستتټم څختته د بانتتدې پتتاتې شتتولل پتته سیاستتي او    

هلته تر قتي   اقتصادي ډګرونو کې ورته هغه ونډه ونه رسېدله چې له مخې يې
راغلې واي. خلک د تعلیم څخه محروم پاتې شول او د ښځو تعلیم خو تر اوسته  
هم هلته د نشت په برابر دی. داچې د انګریزانو له خوا همهغه مهال د جرمونتو  
د قابو کولو لپاره د ایف سي ار په نوم د منځنیو پیړیو ناو ه قتانون وضت  شتو    

ې د انستتان وژونکتتو او مجرمینتتو نتتو پتته اصتتطالح دغتتو خودمخنتتتارو ستتېمو کتت 
لپاره پټن ځایونه رامنځته شول او د نوي عصر ترهګرو هتم دلتته ځتالې جتو ې     

 کړي دي.

انګریزانو هغه مهال د ډیورنډ د کرښتې د تحمیلتي تتړون پته چوکتاټ کتې د       
دغتتې ستتېمې څختته د حایتتل زون پتته توګتته او د ستتترې لتتوبې او ستتا ه جنتتګ پتته   

لي ستیال او زبتر ځتواک د متاتولو لپتاره کتار       دوران کې  يې ورڅخه د خپل شتما 
پیړۍ سیاالن بریالي شول ځکته همتدا ستېمه     ۲۱اخیستلو . په دغه پالن کې د 
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وه چتتې د ستتا ه جنتتګ لپتتاره يتتې د لوژیستتتیکي اوایتتدیالوژیکي پالتفتتورم پتته     
حیتت  کتتارورکړ. دلتتته دا د پتتام و  ده چتتې د ستتا ه جنتتګ د دوران د دښتتمن د     

تاکتیتتک او الرو چتتارو   کتتار واخیستتتل شتتو همدغتته   متتاتولو لپتتاره چتتې د کتتوم  
 تاکتیکونه اوې د لته  د ترهګرۍ اصلي سرچېنه جو وي.

کلتو مټتره    ۲۳۱۰دغه سترحدي کرښته چتې ال هتم متنازعته کرښته ده نتږدې        
اوږده ده او د هغې د اغیزمن کنترول لپاره زیاتو انساني او مادي سترچینو تته   

 ا تیا ده. 

پتته دوا و ختتواوو کتتې دودیتتز قتتومي جو ښتتتونه   د بتتده مرغتته د د ې کرښتتې  
مات شولل د قبیلو مشران د زرګونو په شمېر کې د یو متنظم پتالن لته مختې و     
وژل شول نوځکه اوې د ترهګرۍ لپاره ډګر ختالی دي. د دې ستېمې پښتتانه د    
تعلیم څخه محروم دي او په اقتصادي لحتا  د خپتل ژونتد د تتامین لپتاره هتم       

وګه کاروي چې ترهګرې کړۍ د هغوي په استعمال کې ترهګري د یوبدیل په ت
 مهارت لري.

له بلې خوا د سېمې د دوو هستوي دولتونو تر منځ د کشتمېر د شتخړې لته    
امله هم قبایلي سېمه یتو ستتراتييیک اهمیتت لتري ځکته د کشتمیرڅخه راغلتي        
جنګیتتالۍ ډلتتې دلتتته ځانتتته ځتتاي مینتتدال ی شتتي او همتتدا وجتته ده چتتې دلتتته د  

امتتن لپتتاره زمینتته نتته ده مستتاعده. تتتر هغتتې چتتې پتته ستتیمه کتتې د          ټیکتتاو او 
بریتتتانوي استتتعمار د دوران څختته راپتتاتې مستتالې د حتتل یتتوه معقولتته الره ونتته  
متتومي نتتو د کرښتتې پتته دوا و ختتواوو کتتې پښتتتانه بتته د ستتیمه ییتتزو او نړیوالتتو   
دسیسو ښکار وي او هم به دځان او هم دنورو لپاره د ګواښونو المتل ګرځتي او   

نړیوال تمدنل ټولنیزې ستوکالۍ او اقتصتادي پرمختیتا څخته بته شتاته پتاتې         د
 وي.
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 داود جنبش

 

 پښتانه او نړۍ
 

د پښتونل پښتو او پښتنو ټکي به په تاریخ کې هم کله دومره د نړیوالتو لته   
لومړی د طالبانو د ظهور او  -خوا نه وي یاد شوي چې په تېرو دوو لسیزو کې

په تړاو چې عمومي افکار یې د پښتني ټولنې زېږنتده  وروسته د هغوی د نزول 
بولي. پر دې به ال نه غږېږو چې طالځ رېښتیا د پښتني ټولنې محصتول دی او  
که پښتنو ته را صادر شوی دی. خو پر دې به هرومرو تمېږو چې دغو انګېرنتو  

 او اخیستنو پښتنو ته له ځانه سره څه راو ي دي.

نړۍ کې د پښتانه تاریخي ځتای چېترې او   لومړی راځئ وګورو چې په لویه 
 دریځ څه و؟

پښتون ښايي د هغو لږو قومونو په ډله کې راشي چې ها زما د یوه همکتار   
 «نه یې نړۍ وپېيانده او نه نړۍ دی سم وپېيانده!»خبره 

دې کړۍ ورهاخوا د ا یک پالنې شوقي نته  ږپښتون په دودیز ډول له خپلې ن
له کړکۍ. دده راشه درشه تل له خپل ستره ده: لته   دی او که یې پالي هم د پردو 

چتتمل ګاونتتډ او تربتتره ستتره؛ چتتې لتته دې ورهتتاخوا شتتي لتته کلیوالتتول ستتیمه والتتو  
ستتره؛  ن ډېتتر لتتږ د هېتتواد کچتتې تتته وځتتي )یتتا لتتږ تتتر لتتږه تتتر دا وروستتتیو پتتورې   

خپتل غتر د بتل لته تختت او زر      »دغسې وه(.  نوره نړۍ یې ډېره نته خوښتېږي او   
که له تاریخي پلوه ددغسې یوې مراودې پیلولو ته ا  شویل «. ويسره نه برابر

نورې نتړۍ تته مختامخ نته دی وتلتی او لته واستطې یتې کتار اخیستتی دی او دا           
و چې تر ده دمخه په نړیواله راشه درشه کېتوتي  وواسطه د سیمې هغه ولسونه 

 و: په لوېدیځ کې فارسیانل په ختیځ کې د هنتد د نیمتې وچتې ولستونه او یتو     و
په شمال کې روسان. لته نتړۍ ستره پته دغتو محتدودو تتاریخي روابطتو          مهاللږ 
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کې چې موږ یتې بېلګتې مونتدلی شتول دده د ستتونزې ستټه هتم پته دغته پتردۍ           
ده. په لوېدیځ کې د پښتتانه تصتویر د همتدغو ګاونتډیو ولستونو د       کې کړکۍ

تعریف پر بنسس جو  شوی دی چې لته مختې یتې پښتتون داستې یتو څتوک دی:        
ل قهرجنل مکارل بې تمدنهل بې وعتدېل ستر ټمبتهل خرافتاتيل     پالورل دودمغر

 قانون ماتوونکیل جاهلل کینه ک ل غ  اخیستونکی او داسې نور.  

د »د شلمې پېړۍ په پیل کې انګرېز ښوونکی ډبلیو ګېلبرستن پته خپتل اثتر     
کې د پښتانه تر تعریفولو وروسته له هغه سره د رابطې « پوختو لومړني کتاب

 ودیت داسې بیانوي:محد

شي کېدی او راشه درشته ورستره لته    ه له )پښتانه( سره په خپله ژبه خبرې ن»
ده. په دې کې له دوو دلیلونو څخته یتو شتته: یتا دا چتې      ه منځګړو پرته شونې ن

لري او یا دا چې د خپل ولد او ه دی پخپله د خپلې ژبې د ورزده کړې و تیا ن
 «.يخپلو چارو په و اندې بې تفاوته د

پښتو او پښتنو ته پام هم د لوېدیځ تر ټولو قامونو دمخه انګرېزانتو ا ولتی   
او دا کار یتې لتومړی د متذهبي او وروستته پتوځي دالیلتو پتر بنستس کړیتدی. د          

لته  » ستواې پته یتوه څېړنته کتې راغلتي دی:        -لنتدن د ختتیځ پېينتدنې پوهنتتون    
پېتړۍ لته    ۱۹ه د پښتو سره د مفاهمې د یوې وسیلې په توګه د انګریزانتو مینت  

نیمایي څخه پیدا شوې ده. لومړنی مقصد چې پښتو پکې وکارېدله د انجیتل  
کال په پښتو  ۱۸۱۸خپرېدل و. د عیسویانو دا سپېڅلی کتاب لومړی ځل پر 

راووت. وروستتته بیتتا هغتتو انګریتتزي افستترانو چتتې د برتتتانوي هنتتد پتته پښتتتنی    
ې خوا له ځتایي ولتد   سیمو کې یې دندې درلودې پښتو ته مخه کړه چې له یو

ستتره بتتې واستتطې وغږېتتدلی شتتي او لتته بلتتې ختتوا دغتته ولتتد چتتې پښتتتو وایتتيل  
 «  وپېيني.

 

په پښتونخوا کې انګرېز افسر جګتړن راورټتي د نولستمې پېتړۍ پته دویمته        
نیمتتایي کتتې ظتتاهران لتتومړنی کتتد و چتتې د لنتتدن چتتارواکو تتته یتتې د پښتتتنو د     
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پخپلته یتتې هتتم ورتتته یتتو ګرامتتر   پېينتدلو او پښتتتو زده کولتتو سپارښتتتنه وکتتړه او 
ولیکه چې څېړونکي یې په دې ژبه کې لومړنی بولي. که څه هتم پته شتمال کتې     
روسانو د پیترزبتورګ پوهنتتون لته الرې د پښتتو پېينتدنې هڅتې تتر انګرېزانتو         
دمخه پيل کتړې وېل ختو انګرېتزي افسترانو د عملتي ا تیتاوو لته مختې پتامو           

( کتې  ۱۸۷۶نتومي کتتاب )  « فغتاني سترحد  بنتو یتا زمتوږ ا   »پرمختیا ورکړه. په 
اېتتد اېتتد توربتتورن پتتر پښتتتون قبتتایلي وګتتړي د هغتته انګرېتتز د خبتترو اغېتتز تتته  

 ګوته نیسي چې پښتو یې زده کړې ده. دی لیکي: 

د هغه غرني پښتون خوښي چې انګرېز بادار یې ورسره دده پته پښتتو ژبته    »
 « خبرې وکړي رېښتونې او ناپایه وي.

لیکوال هم خپلو همفکرو ته د پښتو زده کتړه پته   « تابلومړني پوختو ک»د  
دا »پښتني ټولنه کتې د بتدلون راوستتلو یتواځينۍ الر معرفتي کتوي او لیکتي:        

ېتر زور پته کتارولو متات شتيل کته        هغه قام نه دی چې په ستپکولو او د ختورا  ډ  
څه هم  ښایي دا هماغه یواځیني څیزونه وي چې دی پرې سم پوهېږي. متوږ تته   

کار ده چې ددغه کد د پېيندنې لور ته لکه هغسې چې دیل دده د ژبې اما په 
د زده کتتړې لتته الرې پتتر لتته پستتې هڅتته وکتتړو؛ پخپلتته دی او د هغتته چاپې یاتتل       
وپېينو؛ هڅه وکړو چې له ده سره د کلک خو سم سنجول شويل عادالنه او  دده 

دده وادنیتتو رستمونو ستره پتته همغتږي چلنتتد    ېلته متذهبي عقایتتدول دودونتو او ه   
 «جهالت او سرکشي له منځه یوسو.

ختتو څرنګتته چتتې د پښتتتنو او پښتتتو لتتور تتته د لوېتتدیځوالو هڅتتې پتتر پتتوځي   
دې کولتو پتر ځتای    ږبنسټونو وال ې وې چې دوا ه لوري پکې خوږ شويل نو د ن

« پیرنګتي »یې هغوی ال هم یو له بل نه لېرې کړیدي. دا هماغه پتړاو دی چتې د   
ا ول شتوې بڼته دهل د یتوه ختورا     « بهرنتي »یتا    foreignerټکی چتې د انګریتزي  

ته ننوت. له پیرنګي ستره تړلتی    کولتورناو ه غلیم مترادف وګرځېد او پښتون 
هر شی د کرکې و  شول د هغه د موخو او نیتونتو پته ا ه شتکونه پیتدا شتول او      

پته ژبته هتم نته پوهېتده یتا لتږ پوهېتدهل د         « پیرنګتي »څرنګه چتې پښتتون د هتېڅ    
 سیمې منځګړو چې دده په استازیتوب غږېدل دغه واټن نور هم ژور کړ.
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پته ستترګو    ومه پېړۍ کتې د لوېتدیځوال  د پښتانه څېره چې څه ډول په نولس
پېړۍ کې هم وانه وښته. دغه تصتویر د رانتد موسستې     ۲۱کې جو ه شوېل په 

 غړي جوناه بالنک په دې وروستیو کې داسې ښودلی دی:

د پښتنو هره روغته پته هماغته شتېبه کتې د حالتت د ستاتلو  لپتاره وي. کته          »
کتې ځتي. هتر تتړون د      حالت واو يل روغه او تړون هتم ورستره د ستترګو پته رپ    

شخصي روابطو پر بنستس جتو ېږي او لته هتر پښتتانه ستره ا يکتي یتو خوځنتده          
به اوبته ورکتويل کته لتږ      څیز دی. دا لکه د شنه بوټي په څېر دی چې پرله پسې

 «غفلت دې وکړ نو ټول تړاوونه وچېږي او مري.

بالنک چتې پته پښتتنو کتې کتوم بتدلون هتم مونتدلیل لته بتده مرغته هغته هتم              
ت نه دی او دده پر مادي کېدو او اخالقي ورستېدو ټینګار لريل لکه چتې  مثب

 لیکي:

ښتې ایستيل ختو د پښتتانه تتر ټولتو لتومړی لته دې          پیسې په هره ټولنه کې»
امله خوښېږې چې د خپل عزت لو والی پکې وینتي... یعنتې چتې نتوم یتې لتو        

چې پته خپتل   شي او خلک ورته په درنه سترګه وګوري. هغه معاملې او تړونونه 
ولد کې د یوه قومي مشر عزت لو ويل تتر هغتو معتاملو چتې ده تته یتوازې د       

 «بهرني ګوډاګي نوم ورکويل د پایېدو ډېره و تیا لري.

له پيسو سره د پښتتنو مینته پته تېتر کتې هتم راغلتې او  ن د نولستمې پېتړۍ          
د  کاتل  ۱۹۸۰انګرېزانو هم بیا بیا یاده کړې ده. د همدغو انګرېزانو خبرې پر 

محمد حستین د شتوروي ځواکونتو     جنرالهغه مهال د واکمن ببرک کارمل پالر 
یوه قوماندان جنرال الکستاندر متایوروف تته د مشتورې پته بڼته لته ستره داستې          

اورېدلې به دې وي چې افغان ماتولی نشېل خو په پيسو یې »تکرار کړې وې: 
 !«ېپېرودلی ش

ړې چتې پښتتنه ټولنته لتږ     ډنمارکي بشرپېيندونکي فریدریک بارت یادونه ک
تر لږه د شلمې پېړۍ تر اواسطو پورې خورا بې پيسو یوه ټولنته وه. تجتارت بتد    
بلل کېتده؛ پته تنختواه لته حکومتت ستره کتار کتول د غالمتۍ انتډول و؛ او هتېڅ            
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داسې قومي مشر چې ځانته یې څه ویل ددې جرات نته کتاوه چتې پته حکومتت      
ېتتتدیځ د ډالتتترو ستتتمندر د  کتتتې دنتتتده واخلتتتي. بتتتارت یادونتتته کتتتوي چتتتې د لو   

افغانستان په ټولو وګړو کتې د پیستو نته ستړېدونکی حترص رامنځتته کتړ چتې         
 پښتانه هم پکې راځي.

بهرني څېړونکي دا مني چې پښتنه ټولنه هم د یوه ژوندي موجتود پته توګته    
اوښتېل خو دا اوښتتنه ددې پتر ځتای چتې د پښتتنو رنتګ ښته کتړيل ال یتې بتد           

نامتته د یتتوې مجلتتې لیکواتتل رابتترت کېمتت  پتته   کړیتتدی. د بتتي ستتي جورناتتل پتته 
 همدې تړاو وایي: 

د هغو دلیلونو له امله چې د افغان ټولنې په نورو برخو کتې یتې بدلونونته    »
راوستلل پښتانه هم په تېترو دېرشتو کلتو کتې لته ژورو بتدلونو څخته تېتر شتوي          
چې په دوی کې یې د افراطي کېدو کچته تتر هتر بتل افغتان قتوم لتو ه کتړې ده.         

ایي پتته دې کتتې د ډیورنتتډ لیکتتې پتتر دوا و ختتواو د شتتوروي د راتتتګ ختتالف  ښتت
ښکېلتیا ونتډه لرلتې وي. طالبتان چتې د نتورو خبترو        ېمبارزه کې د پښتنو ګډ

ترڅنګ محافظه کار مذهبي عقاید لريل د یتوه پښتتني جو ښتت پته توګته هتم       
ده. پاتې شوي او دې کار هم د نورو پښتنو په افراطي کولو کې ونډه درلودلې 

د ډیورنډ لیکې په اوږدو کې د روان ترخه غبرګون سټه هم ښایي په هغو هڅتو  
کتتې نغښتتتې وي چتتې غتتوا ي پتته یتتوه کلیوالتتهل دودیتتزه او قبتتایلي ټولنتته کتتې د  

تمدن ور وتپل شي. ځینې پښتانه ښایي له یاغیانو سره د ملګرتیتا   مهالاوې 
ي توکتو او لته ښتځو    له الرې غتوا ي د بهرنیتو فلمونتول لیبرالتو نظریتول نشته یت       
 «څخه د ټولنیزو محدودیتونو د پورته کېدو مخه ونیسي.

« تتر ستلو قیتامتو وروستته هتم      »په دې ډول نو هاغه د مرحتوم ستیال خبترهل    
پښتتتون د بهرنیتتانو لتته نظتتره ال اوې هتتم د تنتتګ نظتترۍ او افراطیتتت پتته هماغتته  

لپتاره د   چې د ا ولو هيله یې نشي کېدی. د اوښتون« زا ه قبر کې پروت دی»
پښتنو د نه چمتو کېدو اصلي دلیل هم د دوی په قبایلي او کلیتوالي جو ښتت   
کتتې بلتتل کېتتږي. لوېتتدیځوال چتتې کلتته د افغانستتتان قومونتته ستتره پرتلتته کتتويل  

ي کولتتور ناپښتانه ښاري شوي متمدن وګړي بولي چتې نته یتوازې اوستمهالي     
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پرولو کتې ونتډه هتم    او ټولنیز بدلونونه په ورین تندي منيل چې پخپله یې په خ
اخلي. خو د پښتنانه پته ا ه نظتر هغستې دی چتې دوه ستوه کالته پختوا و . دغته         

نومي کتاب کې خورا جوت راغلتی دی. د  « د پښتنو خالف زموږ جګړې»نظر 
 کتاب لیکوال انتول لېوېن چې په لندن کې د کینګز کالج استاد دیل وایي:

لیتو کتې ژونتد کتويل یتا پته       له بده مرغه د پښتنو غو  اکثریتت ال هتم پته ک   »
دې وروستیو کې ښارونو ته کډه شوي چې ال یې هتم د ښتاري ټتولنې پرانستتی     
چلند نه دی زده کړی. غملړلی واقعیتت دادی چتې د پښتتنو پته متنځ کتې ال هتم        
داسې یوه پراخه ولسي کتله نتده رامنځتته شتوې چتې د لیبرالتو اصتالحاتو الره       

مالتړ وکتړي او یتا پښتتانه ځوانتان دې تته       پرانیزي یا لږ تر لږه ددغو اصالحاتو
 «رامات کړي چې د طالځ لپاره د جنګېدو پر ځای د ځان لپاره وجنګېږي.

زما له نظره په پښتنو کې د ځان د بدلولو ا تیا اوې تتر هتر بتل وختت ډېتره      
ستره ده. دا بدلون تر ټولو لومړی مخامخ له نړۍ سره په مراوده کې راځتيل پته   

ه راځتتي. لتته ښتته مرغتته چتتې اوې د بهرنیتتو ژبتتو زده کتتړې د  خبتترو او راشتته درشتت
 واسطو ا تیا هم له منځه و ې ده. 

شکاکیتل کرکهل نته زغتمل پته پرېکتړو کتې بیتړهل مخقضتاوتونهل لته مرکتز          
تېښتهل ځان بروالیل باټې وهتلل خپلتې نیمګړتیتاوې پته بتل ا ولل مرورېتدلل       

لتیل خپتل ځتان د نتورو     ابدي کینهل ابدي دوستيل  انده باورونتهل خرافتاتي وا  
لپاره سېزلل بېځایته قناعتت او دې تته ورتته نتور او نتور لترې کتول او غورځتول          
غوا ي. پښتون باید په ټینګه له نړۍ سره خپل روابط لته هتېڅ استرې او پلمتې     
پرته له سره تعریف کړي او پخپله خپل نوی او متمدن انځتور نتړۍ تته و انتدې     

 کړي.

  



 

 

186 

 رانيعالاءاهلل خان ح

 
 حتیاطا او مضر چارواکيپښتانه 

 

 ويمالکه مې ورور که مې عزیزل که میا 

 چې د ښمن وي د وطن زه یې دښمن  يم

 

روشتتنفکران یتتا رو  انتتدي د خپتتل علتتم پرمتتس تیتتاره ذهنونتته روښتتانه  کتتوي   
و پرمتس یتې   وقلتم او  د وینتا   نفکر یې لري دوښخپل هغه علمي پانګه چې یو ر

صولو له مخې  له  هرڅته نته   اروشنفکر د روشنفکرۍ د  لږدويېخپل ولد ته ل
 لتوګته وي ه هغه که په هر  لږديېڅ شي پرمخ نقاب نه پرېد ه لپرده پورته کوي

نتتو پتته  يلکتته یتتو روشتتنفکر د یتتوه حقیقتتت پتته ویلتتو خپتتل ژونتتد پتته خطرکتتې وینتت
د لیکتتتوالۍ پتتته   .نتتتوم دغتتته حقیقتتتت خپتتتل ولتتتد تتتته و انتتتدې کتتتوي مستتتتعار

نته  وربانتدې  پټولو حتق   خو د سترګو لجواز ورکړل شوی دی اصولوکې ورته دا
ځکه دا بیا له ولد او له خپل قلتم او علتم ستره جفتا ده او بلته  خبتره چتې         للري
شتنفکر چتې څته  لیکتي او یاڅته  وايتي       وره ا ینه ده هغه ژمنتیا ده باید یتو ر ېډ

د ترڅنتګ خپلته هتم     ۍنوليرښتت  ستي او د اونی ويرښتت په کې باید په ټوله مانا 
 وسي داسې نه چې تاته یوڅه وايي او خپله بل څه کوي.از ه له تله ورته ژمن و

پردې اساې ژمن او هتوډمن ز ور رو  انتدو نظتر پته ټتول قتامي ژونتد او         نو 
پتتوهنځي تتترمنځ  او ښتتوونځي لجوماتونتته لجرېهتتو لمحتتیط بانتتدې پکتتار دی 

 نونتو کتې د  بیتا نته شتي کتولی چتې پته ذه       لواټنونه که دې ټولوته  نظر ونه کړي
 علم او پوهې انقالب رامنځته کړي.
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ځکته   لدی ا يتن د یوه رو  اندي لپتاره صتداقت هتم  لته ضترورت نته زیتات        
ز ه  او  د یستت يپه کې له صداقت نته کتار نته وي اخ    کواليلځینې ليکنې چې 

څ ېنو هغه لیکنه متوږ تته هت    لوي ېټې له درده یې ليکلېد خ ېبلک لله درده نه
پته کومته لیکنته او  وینتا        لله یتې نته لترو   صت د لوستولو حوخوند نه راکوي حتا 

ز ه له درده لیکل شوي وي هغه زمتوږ  پته روح    کې چې صدق موجود وي او د
چتتې ترپایتته یتتې ولولتتواو دا ډول لیکنتتې د      يزه کتتوي متتوږ ا باستت  ېتتبانتتدې اغ

ډېتره   لته نظتره زمتوږ پته ذهتن کتې تتر        ېنې فلستف زښوونې او رو ارواپوهنې او د
 ږي.ې کېخوندي پات

 ختو د  لپه ټول لوی افغانستان کې د کمیت له پلوه ډېر زیات رو  اندي لرو
کیفت له پلوه بیا د ګوتو په شمار رو  اندي په پښتتونخوال جنتوبي پښتتونخوا    
او په افغانستان کې  لرو چې نظریاتو یې د ولد اذهان یوڅه روښانه کړي دي 

 احتیاط په ناروغۍ اخته دي. نور ټول د مضر

ړی راځتم دې تتته چتې دغتته مظراحتیتاط کتتارو رو  انتدول مضتتراحتیاط     لتوم 
څومره ددوی  خپل شخصیت زیانمن کړی دیل څتومره یتې د ژمنتو او هوډمنتو     
رو  اندو ته زیان ا ولی دی  او  ددې ترڅنګ یې ټولنې ته څومره زیان  ا ولتی  

 دی.

 طختو مضتراحتیا   لښته دی  طاحتیتا  طلدی او  یتو مضتر احتیتا    طیو احتیا
زمتتوږ یتتو  .ږيېتتد شخصتتي ګټتتو پتته ختتاطر ک  عمومتتان طمضتتراحتیا  لمضتتر دی

شمېر رو  اندي  په ټول لوی افغانستانل پښتونخوال جنوبي پښتونخوا او  پته  
دوی فکتر کتوي    لکتار اخلتي   څخهمضراحتیاط له فغانستان  کې  له دې امله ا

 ملتتي شخصتیت پتته توګته احتتترام لتتري )   چتې پتته دې ستره بتته دوی تته  هرڅتتوک د   
لنې اندي سیاستوال او نوم څرګند پښتانه ددې لپاره له پښتتو پت  ایوشمېر رو  

 پـال او ملت  ژبپالپښتو یادونې او کړنې  څخه ډډه کوي چې څوک ورته   او ان
دا ډول تورونته دوی تته  لته کفتر      لفاشست ونه وايي هیا نشنیلسس او همدارنګ

خپل قتوم لته     چې دنه هم بد ښکاري ( دوی ته ښه سړیتوب په دې کې ښکاري 
وستيل  اشي او یایې په غوښتلوکې لته ضترورت نته زیتات محتتاط و      رېحقونو ت
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ستتتل يره  نتتاو ه ګټته اخ ېت لتته دغته ډول خلکتتو نته د پښتتتون قتوم لپتتاره ډ    عمومتان 
 لیوازې په فزیکي ډول پښتتون وي  يلنولی وېقوم په نوم یې ک زما د .شوې ده

پښتتنو لپتاره     د پښتتو او د خپل مضتر احتیتاط پرمتس     لحا  او د يخو په فکر
بیتا یتې    لبیتا پته متا تتاوان وي     لبیا چې کله مړ شي بیتا زمتا وي   لزهر قاتل وي

څته   نتور  لچې ستا پښتتون و او یتا ستتا پښتتون دی     لنه هم راکويوغورېماته  پ
غوا ې دغه ډول تش په نامه رو  اندي نه په ټولنه کې هغه شان رسوخ  لري او 

د یتوه غتالم پته نتوم پته ټولنته کتې شتهرت          لږيېیتاد نه په تاریخ کتې پته ښته نتوم     
احتیتاط کتارو    د مظتر  ېبانتد  او هوډمنتو رو  انتدو   ينيپته ژمنتول رښتت    موميل

زه داده  چې په ټولنه کې ولد وربانتدې دومتره  پته  استانۍ     ېرو  اندو ناو ه اغ
دو سره او د ډېر امتحان  وروسته  دغه ژمتن  ېرېوخت په  ت د .سره باور نه کوي

خلکو د ز ونو په ستکرین خپتل تصتویر جتو وي      د لډمن ز ور رو  اندياو  هو
ا پېچلتې کتوي    چې دغه مظراحتیاط کاره رو  اندي په ټولنه کې د بتاور فضتا  

 ضربه ده. هټولنې ته سختې چې دا د

 لتوګته ځوانتانو تته یتې زیتان  ترهرڅته زیتات دی        ېپه ځانګړ  ولد ته یې او
ددغتو مظتر احتیتاط کتاري  پته لتومړي       په ټوله کې ولتدل    ځکه چې ځوانان او

دوی پته اذهتانوکې دغته ښتاغلي د یتو       نتو د  لينتدلي ېکې هغه شان  نه وي پ سر
نتو   لږيېمضتر احتیتاط لته املته  وښتو      ایډیال په توګه نقش وي کله چې دوی د

نتو هغتوی بیتا یوڅته وختت       لږيېمینوالتو فکرونته هتم وښتو     ورسره سم د هغتو د 
چې ولې یې خپلې ټولې هیلتې دوی پتورې تړلتې لته هغتې       يږېخپل ځان ته زور

په فکري لحا  دغه مظراحتیاط کار  لنه وروسته بیا دوی له سره ژوند پیلوي
 خپل ولد د فکرونو قاتالن  وي. د

خپلتتو رو  انتتدو ژونتتد انتتد او    کتتړو او د هتتتاریخ مطالعتت  رېتتکتته متتوږ خپتتل ت 
مضراحتیاط کتاري   م دنو هغوی هم په خپله  په خپل وخت کې ه لفلسفه لولو

دی پته هغته وختت کتې خوشتال      ېخو هغوی هغه شان پس نه شو پاتې ک لدرلودل
الح کتتې د طنتتۍ اصتت نپتته ن لتتته بتتې ننګتته ویتتل   بتته مظراحتیتتاط کتتارو  )رح(بابتتا



 

 

189 

پته خپتل شتعر     (رح)سترخوشتال بابتا   لږيېت ينتدل ک ېمضراحتیاط کارو په نامته پ 
 رلي.ېکې ورنه د اسې انګ

 متتتتتتتتتا د بتتتتتتتتتې ننګتتتتتتتتتو پښتتتتتتتتتتنو لتتتتتتتتته غمتتتتتتتتته     
 ښتتتتتتتتتتتوه ونیولتتتتتتتتتتته کمتتتتتتتتتتته متتتتتتتتتتتا   ېلتتتتتتتتتتتويي پر

  يو کتتتتارکې هتتتتومره کتتتتار   هتتتتم ښتتتته کتتتته پتتتته دا   دا
 ستتتتتتت انتقتتتتتتام لتتتتتته ګرمتتتتتته متتتتتتا  يچتتتتتتې کتتتتتته واخ 

 هغتتتته مالچتتتتې متتتتې پتتتته هتتتتوډ ستتتتره لتتتتوی غتتتتروه       
 لتتتتتتتته ناکامتتتتتتتته کتتتتتتتتړه مغتتتتتتتتل تتتتتتتتته خمتتتتتتتته متتتتتتتتا  
 چتتتې دننتتتګ ګتتتوهر متتتی متتتات شتتتو دوا ه ستتتترګی   
 پتتتتتتتته ژ ا نتتتتتتتته کتتتتتتتتړې یتتتتتتتتودم لتتتتتتتته نمتتتتتتتته متتتتتتتتا   
 مګتتتتتتر بختتتتتتت راستتتتتتره بیتتتتتتا متتتتتتدد اغتتتتتتاز کتتتتتتا      

 فتتتتتتتتارن کتتتتتتتتا د انتتتتتتتدو لتتتتتتتته ستتتتتتتتمه متتتتتتتتا چتتتتتتتې  
 هتتتتتتتاتي ځکتتتتتتته پتتتتتتته ستتتتتتترلوني تتتتتتتتورې ختتتتتتتاورې 
 چتتتتتتتې خبتتتتتتتر کتتتتتتتړ دخوشتتتتتتتال  لتتتتتتته غمتتتتتتته متتتتتتتا    

 

هغتته وختتت هتتم دغتته    پتتردې استتاې کتته تېتتر تتتاریخ تتته هتتم وګتتورو متتوږ      نتتو
مظراحتیتتاط کتتاري چتتې نتتن ورستتره متتخ یتتو هغتته وختتت یتتې هتتم  زمتتوږ یوشتتمېر  

ي  او دتتاریخ پته   په کاسه کې اوبه ورکتړي د  مشرانو ته د سر نو رو  اندويرښت
خپل او پتردي   ېنومونه ثبت شوي دي چې نن ورباند لدليېتورو پا و کې شرم

 ږي.ېشرم

مضترو احتیتتاط کتارو بتتازار پتته افغانستتان غونتتدې ټولنتته کتې ځکتته ګتترم      د
علتم کچته     ټيټه ده پته کومته ټولنته کتې چتې د      راچې د علم کچه په کې خو لوي

 په کومه ټولنه کې چتې د   لاله وينو هلته دا ښاغلي ښه په کې خوش لټيته وي
لته منځته    ږي او ډېر ژرېهلته دغه شان  خلک ډېر ژر رسواک لعلم کچه لو ه وي

 ځي.
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څته    لمضراحتیاط یتا د ډار ویتروې پته دې  لستو کلنتو کتې ختورا ډېرشتوی        
پته دې   روح تته یتې الر    لمونتدلې ده  چې د ډېرو پښتنو چارواکو روح ته یتې الر 

چتتارواکي چتتې پتته واک کتتې وي لتته مضتتر احتیتتاط نتته کتتار      مانتتا کتتوم پښتتتانه  
ختو ځینتې چتار واکتي      لستل خو هغه له و اندې نه په ځتان فترض کتړي وي   ياخ

دوی بیتتتا هتتتم  لتتته   يلچتتتې لتتته دنتتتدې ګوښتتته شتتتوي  وي او پتتته واک کتتتې نتتته و  
 لمضراحتیاط نه په دې موخه  کار اخلي چې که خدای یې بیا واک تته ورستوي  

په روح کتې ځتای مونتدلی دی او رښتتنیي ز ورو     نو اوې  مضراحتیاط ددوی 
ځکتته چتتې د مقابتتل لتتوري تتترمنځ  لښ دیاپښتتتنو رو  انتتدو  تتته دا یتتو لتتوی ګتتو

غته او الې  ېغ پته ن ېت نو  پردې اساې چې له  مقابتل لتوري ستره ن     يلدوی وال  د
باید دغه د مضراحتیاط کارو ډله له مختې   ېهرڅه نه و اند نو تر لپه الې شو
 کړو. ېه په یو شکل لرشکل ن نه په یو

مضتتتراحتیاط کتتتارو چتتتارواکو مختتته   څنګتتته کتتتولی شتتتو چتتتې د 
 ونیسو؟

تتته وګتتوره دومتتره  (( )ستتوال ځتتولۍ غتتو وم چتتې بتتد ختتدای  لتتومړی ورتتته د
 ېلومړی مقتام خپتل کتړ دومتره څته د      ېواد مو په فساد کېفساد یې وکړ چې ه

 ينتتېبایتتد پتته خپتتل کتتورکې ک نتتور لغالکتتړل چتتې د بچتتو او لمستتو دې بتتد دی 
ځتي او حستاب ورستره    اانتظار دې وباسي ترڅو چتې انتقتالي عتدالت منځتته ر    

ورستره   ختالص بته شتي وال     ېچت  يهو داسې نه ده دا دې له خیاله وباست  يلږېک
 ېنتور مت   يلکتړي د  ېڅه مت  ېچ يسر له ننه  قسم وکړ ېحساب ونه کړم او یاد

متو ترقتي    وادېت ږده چتې ه ېاخلي پر  کار نه ېتوبه ده بد له  مضراحتیاط نه  د
 وکړي ولسونه مو دعلم په ګا ه سمبال شي او  په خوښه ژوند وکړي.

 ختتو فکتتر نتته کتتوم ځکتته چتتې دوی کتتومې متتزې او کتتوم عیشتتونه پتته مضتتر       
 لينتدل ېځکته دوی چتا پ   لهم ورنته وانته و ي   ېپه مرګ به ی ياحتیاط کې لیدل

 تاستې تتته  نتتول ينتدل  ېينتدل او کتته متو پ  ېلته لتومړي بتتن نته و انتدې دوی تاستتې پ    
 څه کوي او څه دي. اوېکول او  ېلومه ده  چې دوی څه لرل او څه یعم
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احتیتاط کتار متو یتوې څنتډې تته کتړي وي         نو ددې لپاره چتې ددغتو  مضتر   
و انتدې چوپته    رباید ولد ته ددوی کړنې ولد ته څرګندې کړو باید نور یتې پت  

ې قوم په نوم ناست یت  نو باید ورسره حساب وکړو چې زما د پاتې نه شولخوله 
څ غونتډه کتې دوی تته د وینتا حتق      ېنور باید پته هت   لڅه کړي دي ېزما قوم ته د

و انتدې بایتد    رڅه  چې د ناستې حق هم ورنه کړو په رستنیو کتې ددې خلکتو پت    
 ربایتتد ورستتره غتتوڅې شتتي او  ځوانتتان یتتې بایتتد پتت   يکلکتته مبتتارزه وشتتي ا یکتت

کفایتته  زمتوږ    ېولسمشرته باید دا وښايي چتې دا بت   لنه وکړينوو اندې الریو
پته  دنتده وګمتاره کته      يقعتي استتاز  انه شي کتولی متوږ تته زمتوږ و     توباستازي

نته   ېنو پایلې به یې لته د شول چوپه خوله پاتې  ېو اندې همداس رموږ ددوی پ
 نورې هم خرابې وي.

خپتل   قعتي مشتران چتې تتل یتې زمتوږ لپتاره مبتارزه کتړې او تتل د          ااو هغه و
واد او ېت خپتل ه  لري او  خپتل ختوږ ژونتد یتې د     لوی افغانستان  هیله ولد او د

ره مینه ورکړل شتي زه پته   ېونازول شي او ډ روي باید ډېرېولد په خدمت کې ت
ځوانان بته یتې خپتل سترونه پته پښتو وشتیندي ډاډه         يننډاډ سره ویلی شم چې ن

 وسي.ادې 

 ارهتي دا دوه کو وتتهان د ننګیالتته جتتتپ

 يتتکامران شه تتابتترۍ یتتیا به وخوري کک

 دلوی ازاد او خپلواک افغانستان په هیله
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  ولې هندورتان لپاره پښتانه مهم د ؟
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 :زم هڅهيخوا د فېراله انو لدانه او د داونېپښت
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 محمدآصا ننگ

 

 مذهني افراطيت او پښتانه
 

ن خنــره لــه هغــه ځــاى ده لــه هــوم وخــت او هــومې  ايــو خنــره دهم پېړد صــديو او 
نگــارم رــرټمنگيم ټيورځــې چــې پښــتانه خــداى پــاك خلــا هــړ  د م تشــددم  

ــولم      ــا ورهـ ــه مـ ــستيو تـ ــۍم رـ ــيالي او تربګينـ ــهم رـ ــاتي غنرگونونـ احسارـ
م عزتمنـدۍم ررښـندنهم   تېر فداهار م ايثارم غيرتم ننگم  ړورتوبم رـر 

ت او لــه بالگــانو رــره د گــې يومستــوبم قاطريــ غــمم گذشــتم لمــه پالنــهم مې
ژوند دوام او... دا هغه مقنو  او محمود صقات د  چې تر ډدره حده د پښـتنو  

 په ذات هې يې په هثرت رره موندلى شو.

د م دا مــې هســې يــوه رلســله هغــه صــقاتو او    نــهدا مــې د بحــث عمــده ټ ــي  
اوصافو ته اشاره وه چې په حقيقت هې مې د خپل ماللب ))مـذهني افراطيـت((   

مـذهني افراطيـت د پښـتنو     .کېـږ  تل ته ررو  او د بحث مقاهيم راتـه ارـانه   
نه په تاريسي لحاظ او نه هم په فرهنگي لحـاظم بلکـې دا پـه     مدى نهخپل مال 

ــه کــې د بــدو تــاري  سي حوادثــو او بيــا د اورــني ووــريت عامــل د همــدې   ټول
ږنــده دهم چــې دورورــتۍ لســيزو د واقرــاتو او پېښــو يــوه مجنــوره او قهــر    

 تقاصيلو ته يې ورورته راځم.

افــراط هغــه صــقت دى چــې لــه يــوه ځــانگړ  خدــلت څســه نــهم بل ــې لــه گهــو     
خدايدـو څسـه نشــات اخلـيم افــراط ))لـه مرـين حــد څسـه  يــادت(( تـه وايــي        

او تجاو (( ته واييم له  تېر عاد له ))حا يا له حقيقي من ناله حدودو څسه شر
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څـه هـولم چـې د هماغـه شـي مرقوليـت        تهغه ټاهل شو  مرقول حد څسه  يا
 م ديته افراط يا  ياده رو  وايي.بېږ وررره خرا

دا د افراط ارانه ترريا وم اما هله چې خنره د مذهني افراطيت هووم بيـا نـو   
ــه شــرعي      وــرور د ځينــو هغــو مقــاهيمو بحــث رامســې تــه هيــږ م هــوم چــې ل

 اح امو څسه په عدول او  ياتي پور  اړه لر .

د افراط عکس تقريط دىم يرني تر حد کم څه کولم هغه څـه چـې ماللـوب د     
تر ماللوب حد يې په کم اندا  تررره کول. د ارالم په مقـدس ديـن کـې افـراط     

ــريط دواړه ناماللوبــه د . ارــالم مســت    قيم حــد غــواړ م پــورهم بشــپړم    او تق
مرقول حدم منالقي حدم حکيمانه حد او هغه حد چې شريرت ټاکلىم هغه حد 
 نـه چې په شريرت کې له مسلمان غوښتل شوىم په هغه کـې افـراط او تقـريط    

 دى پکار.

هوښي هومم چې تر اخره پورې په راده وينا خپل منحث ارايه هړمم نه غـواړم  
راده پښتو له خپلو هغو پښـتنو رـره د  ړه غوټـه     لغاتونه خرڅ هړمم غواړم په

 ماته يوه وجينه ښ ار .پوهول يې خالصه هړمم هوم چې 

ړيــو نــهم بل ــې د همــدې ورورــتيو څــو لســيزو لــه   ېخپــل بحــث لــه صــديو او پ 
حوادثوم انقالبونوم منار وم مجاهدتونو او قربانيو يې پيلومم بيـا پـه خاصـه    

دې ځـانگړې جغرافيـا هـې )پـه پښـتون      توگه له هغـه دور څسـه لـه هومـه چـې پـ      
ميشــته ريارــي جغرافيــا(م لــه انگريــز  ارــترمارم رورــي ښــ يالك او د نــن  

 ک رره اړه لر .ې ماني له روان هړه

هې( له څو نړيوالـو او محلـي    پښتانه بر او لر) هى جغرافيا مليوني (۵۵)دې  په
مسلســلو ښــ يالهونو رــره تــر ډدــره حــده پښــتانه او بيــا پــه ټولــه هــې افغانــان 
مواجه ولم اما پدې هې ش  نشته چې تر ټولو لوړه او ډدره بيهم غټه صدمه او 
رتره قربـانۍ پښـتنو ورهـړېم يـو دليـل يـې د ارـتنداد او ښـ يالك پـه الره د          
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ــت ا   ــايي مجنوري ــرد او    ارــتوگني جغرافي ــې د ريارــي خ ــل ي ــت و او ب و قهري
 شرور ناهاواهي وه. 

النته د ښ يالك او ارتنداد په وړاندې وطنـي منـار ېم ارـالمي احسارـات     
دو او نـن  دـ او وطني شهامتونه هغه ار ښتونه د  چې موږ پـرون هـم پـرې وياړ   

هم او بل هرهله به پـرې ويـاړوم خـو لالقـاد هغـه څـه چـې پـه افراطيـت پـورې اړه           
  هغه د  له دغو ار ښتونو رره نه تړل هيږ  او نه پرې مرتقد يم!!لر م 

او له وطن او نواميسو نه دفاع هميشه محترمه ده او  ېالك رره منار ېله ښ 
و  بهم خو د رياري شرور مش ل په د  ټولو دورو او پدې ټولو مرحلو هـې  

ايـي  دى شواى دغو ررښندنو او قربانيو دومـره لـوړ قيمـت نـه و    ېموجود وم ه
غوښتى هوم چـې مـوږ ورهـړىم هيـداى شـواى د دومـره ررښـندنو او قربـانيو         
ثمره او نتيجه په مراتنو ښه او بهتره وايى هومه چې له دې ررښندنوم بريـاوو  

 او قربانيو ورورته تر الره شو .

ږ م نو حتمي او واجنـي بـه   ېهه خنره د واقري وياړونو او مسلمو ار ښتونو ه
ږ م هسـي چټـي د شـملې ول    ېـ نو او دررونو خنـره هـم ه  له تاريخ څسه د عنرتو

ږ م هيسـه هغـه   دلوړول او د يو بل پر رينه د گالنـو پـه ټومنلـو هيسـه نـه جـوړ      
ږ م چې  موږ د ررنوشت او برخلي  خنـره پ ـې جـوړه شـو  و م     دوخت جوړ

دلته  ه قدداد غواړم په وياړونو هم او پر ناهاميابـه نتـايجو ډدـر تـم شـمم هـوم       
څسه تـر نـن او آن تـر رـنا پـورې  مـا و ولـس پـه بـدبستيو او بـد            چې له ماوي

ررنوشت هې نقد لر م دا خپل حا او د ولس حـا بـولم چـې بايـد پـه نتـايجو       
 يې اگاه هړو او هغه څه چې نارم شو م هغه بيا ت رار نشي.

هه د تير شو  پرون پـر هړنـو او نتـايجو يـې نـن بحـث هـوو او پـر دې اعتـراف          
دى شواى ېهړنو او نتايجو بهتره او مرقوله هړنې تررره ه هوو چې د پرون تر

او بهتره او ار ښتناهه او ډير پايداره نتاير الرته راتالى شواى نو بيا خو هه 
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ر شو  پرون افسوس ځاى نه نيسيم نو بايد او ال ماد خو د نن هردار او د ېپه ت
تير شوىم اما نن په دريځونو لږ ماتل او احتياط وهړو. هه پرون تير شوى خو 

لــه ماوــي څســه  ده هــړه حتمــي ده او هــه څــوك لــه ماوــي څســه  ده هــړه نشــي  
هولىم هغوى د قرآن هريم په ترنير د هغو ژوو په شان د  چې ماغزه لـر  خـو   
ترقــل او تــدبر پــرې نشــي هــولىم رــتردې لــر  خــو بينــايي نشــي پــرې هــولىم  

اناتو په شان د م غوږونه لر  خو اوريدل نشي پرې هولىم  واقراد دوى د حيو
 يندـرون  ال أعين ولهم بها يققهون ال قلوب لهم)) بل ې تر هغوى هم بدتر او غافل د .

   ((الغافلون هم أولئ  أول هم بل هالأنرام أولئ  بها يسمرون ال آذان ولهم بها

م غوږونه او ژبه ورهړې دا هر يـو  ېيرني انسان ته چې خداى پاك عقلم رترگ
يې د يو ماموريت او د يو مثمره خالقيت او عمل لپاره ورهړ م له عقـل څسـه   
هه رياري شرور او د رياري مرقوليت ارـتقاده نـه و  نـو مرقـول نتـاير بـه       

لنتـه هــه چېــر  د ريارـي شــرور نتـاير پــه يــوې    څنگـه ترينــه پـه الس راځــي؟ ا  
ټــولنې او يــو ملــت پــورې اړه ولــر  او رــم ارــترمال نشــيم بيــا خــو د دنيــو    

 .کېږ بدبستيو تر څنگ اخرو  ځواب هم غوښتل 

جغرافيـــايي مجنوريتونـــهم ښـــکيالکگر م نړيـــوالې لـــوبې او  
 :پښتانه

مســاهر د دې ترڅنـگ چــې پـه نننــۍ پښــتنې جغرافيـا کــې د مـذهني افراطيــت     
ــر       ــه د م د دې خنـ ــناب څـ ــل او ارـ ــت عوامـ ــو د دې افراطيـ ــود د م خـ موجـ
وواحت هم ال م دىم افراطيت يو مرلول دىم عامل نـه دىم عامـل يـې نـورې     
ناخوالې د م په يو انسان چې ناخوالېم ابتالگانې او رـستۍ راشـيم نـو بـې     
حوصــلې شــي. حتــى ډدــر کلــه اقتدــاد  نــاخوالېم فقــر او غربــت د دې رــنب    

 ږ م چې اجتماعي ژوند او آن کورنۍ ژوند وررره گېوډ شي.کي

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=575&idto=575&bk_no=49&ID=584#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=575&idto=575&bk_no=49&ID=584#docu
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افغانــانو پــه مجمــوع کــې او بيــا پــه خاصــه توگــه پښــتنوم د خپــل جغرافيــايي   
موقريت او مجنوريت له کنلهم له لير  څسه د راغليو مستندينوم د ارتنداد 
او ارتيال طلنه امپراطوريو او ارترمار څپېړې خوړلې د م چې هرځـل يـې د   

هيواد پر وگړو بدې اغيزې پردښېم لـه ډيـرو تـاريسي مثـالونو تيريـږم يـو       دې 
دوه دارې مثالونه مسې ته ږدم چې  موږ د رترگو په وړاندې تير شو م مثالد 
د رپتمنر د يوولسـمې پېښـې پـه تـړاو چـې امريکـا د القاعـده پـه خـالف کـوم           

رلسـله لـه    دريځ غوره کړم تر ډدره حده يې د هيواد پـه مرينـه جغرافيـا کـې يـو     
افراط ډک اعمال تررره کړلم د تروريزم په پلمه يې د رميه ييزو ملکي خلکو 
له نيولو م توهينولو شروع تر بند  کولوم د کورونو تالشيم هغوى ته د غليم 
په رترگه کتلم پر ولسي وگړو بمنارد او... له ددنه عالوه ډدر دارې دريځونه 

جيده يوجاننــه کړنــې د نــن ورځــې د ونيــول چــې اکثــراد همــدا دريځونــه او نارــن
 اوږد خشونت او تشدد د  يږدنې او دوام رنب شو .

پوهيږو چـې بـې شـمېره ډدـر مسـايل او واقرـات پـه نـژدې او ليـر  تـاريخ کـې            
پېي شو  چې د ټولو بيان يې رست کار دى اما پرته له شک چـې پـه پښـتنو    

اطيـت عمـده   کې د افراطيـت او بيـا پـه دې ورورـتي لسـيزه کـې د مـذهني افر       
ږنـده  ددىم دا د نـاخوالو او د بهرنيـو الملونـو     ه الملونهم د پښتنو خپل مال نـ 

ره حده د اورنۍ رواني لسيز  د مذهني افراطيت د تحرک عمده دده. خو تر ډ
ږ م دوى د همـدې  ېـ المل د رـيمې او گاونـېيو ارـتسناراتو پـه الس تررـره ک     

د پښتنو له دردونو ارتقاده  جغرافيا او نړيوالې بدفهمۍ نه په ارتقاد  رره
کو  او له هغوى څسه د يوې ناماللوبې جگړې په چلولو کې د رـون د مـوادو   

 په توگه کار اخلي.

د ارــالم مقــدس ديــنم عنــد  ترنيرونــهم نارــم تقســيرونه او د  
 پښتنو راتلون ى:
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ديـن اح ـامم د    يڅلېپه لنې ترنير او په  غرده ويلـى شـوم چـې د ارـالم د رـپ     
س ديــن ارشــاداتم اوامــر او نــواهي يــې د بشــريت د دنيــو  او   ارــالم د مقــد

اخــرو  خيــرم فــال م گټــيم بهنــود او ني مرغــۍ لپــاره د . دا ديــن لــوى رب    
ږلـىم  ېنه دى رال ېالرزت ذات د انسانانو د اخرو  ژوند د ت مين لپاره يواځ

ږلىم ېبل ې د دنيو  ژوند د ني مرغه مرمار او با ررادته بدلون لپاره هم رال
( مـوږ تارـو خلـا    هُوَ أَْنشَأَُهمْ م ـنَ الْـأَرْض  وَارْـتَرْمَرَُهمْ ف يهَـا    هلل ترالى فرمايى )ا

م هغه د خلکـو  عمران هړئم داري عمران يې ترڅو  له ځمکې څسه هړ  يارت
 ېناشـيم يـ   ېچې د نن  مـانې همپيـوټرې عقـل هـم ورتـه حيـران پـات        په ترنيرم

عمران چې  ېاړخيزه عمرانم دار او هر م ماد م مرنوىم ملم رالمم انساني
له فرهنگ نيولېم تر ريارتهم تر اقتدادم تر ديانـتم اجتماعيـت او د ژونـد    

يـت پـه   ايـا د دې  ا تر ټولـو اړخونـو پـورې يـې غـزون موجـود او محسـوس و .       
مددا م چې د انسان ررالت يې په ځمکه کې مشس  کړئم تشددم جگـړې  

 ږ ؟!!ېاو کمکد ته کوم ځاى پاتې ک

ته د دين د مقدرو احکامو په رڼا کې وکتل شيم  ما پـه   اناد جهاد م حتى که
ــه   من پــه مقدرــو اح ــامو هــې جهــاد  اد قــر عقيــده  بلکــې منــهمقــدس جنــگ ت

چې راحه يې تـر جنـگ ډدـره پراخـه      يواي مقدرې منار ې او مقدس پي ار ته
هغه څـه چـې ارـالم ټينگـار پـرې هـو م د عـدوان او تجـاو  پـه          او انساني ده. 

دې دفـاع ده او دا دفـاع تـر هغـه رـاعت پـورې تـر هـوم رـاعت پـورې چـې            وړان
وَإ ن ( او يـا دا چـې )  حَت َـى تَ َـعَ الْحَـْربُ أَْو َارَهَـا    عدوان او تجاو  منتقي شـي. ) 

کـه چېـر  د    (.جَنَحُواْ ل لس َلْم  فَاجْنَ:ْ لَهَا وَتَوَه َلْ عَلَى الل ه  إ ن َهُ هُوَ الس َـم يعُ الْرَل ـيمُ  
ښــودل شــيم نــو بايــد تارــو هــم ورتــه غــاړه ېې او رــولې لپــاره غــاړه کمدــالح

 او پر خداى توکل وکړئ... ئږدېک
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په دفاع او منار ې هې توانمند م ارتالاعت او د  مان قيد ډدر مهم دىم هـه  
او منـافرو   ېدا هرڅه مهيا او مم ن ولم بيا هـم د مرقوليـتم خردمنـدۍم گټـ    

 ول شي.موووع بايد او ال ماد په پام هې وني

 ماني قيد ځ ه مهم دى چې د قرآن هريم او متنرهه ننو  احاديثو هـې دارـې   
هوم يـو مـورد نـه مونـدل هيـږ م چـې د جگـړېم خشـونت او تربگينـو پـر دوام           
تاهيــد وهــړ م دا هــم واوــ: ده چــې پــه ارــالم هــې د ارــتيال او تيــرۍ جګــړې 

پـه جگـړو   لـر م بـس   ه بيسي نشتهم اما د افغانـانو پـه هـور هـې جگـړې پـاى نـ       
پسې جگړې او چې له نورو رره خالصي شي بيا يې په خپلو هې هم حساب نه 

 ږ .ېخالص

قربـانۍ ورهـړې د م دا قربـانۍ تـر ډدـره        د تاريخ په اوږدو هې افغانانو ډدـر 
حده په مذهني بنسا والړې و م بل ې غالناد په همدې بنياد تررـره شـو  هـم    
د م اما په پاى هې نتيجه څه وه؟ هيداى شـي ډيـرو نـورو تـه يـې ښـه پريمانـه        
گټه اړولي و م اما آيـا مرقولـه ده چـې تـر دوه ميليـون قربـانيو )د رورـانو پـه         

وږ نه د انقالب برم وراته او نه مـو د شـرارونو تقـدس!! او    وړاندې( ورورته م
وطن ته چې څومره تاوان رريدلى هغه خو هيڅ مه حسابه! دا هم د روال وړ ده 
چې په پاى هې ارالم او ارالمي امت ته څه منقرت په ميراث پاتې ده!! آيـا د  
 يو ښه ارالمي نسام د جوړيدو او حاهميت  مينـه مسـاعده شـوې؟ آيـا دارـې     

په نتيجه هې مـنځ تـه راغـى چـې هغـه دې د ولـس لپـاره ايـېيالم         يې هوم نسام 
نمونه او د رترگو تـور و ؟ ښـايې رـوالونه ډيـر و م ښـايي ځوابونـه هـم ډيـر         
و م خو هه د منالام عقل او خرد په رترگو محارنه وشيم او لږ په رړه رينه 

ورپړو او له يوه له تاريخ درس واخلو او دغه تير واقرات يې په درايت رره را
يـوه يــي جــاج واخلــو حتمــاد دې نتيجــې تــه ررـيږو چــې پــدې ټولــو هــې مــوږ لــه   

 ح متم تدبراو منقرت طلنۍ څسه هار ندى اخيستۍ.
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 :ثمره او لنېون ېد دې ورورتۍ لسيز

دې ورورتۍ لسيزه هې هغه څه چې تر ډدره حده په مذهني افراطيت پـورې   په
د م هغه په جگړو هې د دوى مسلسل  په تړاو د پښتنو په ه له د ق اوت وړ

 دل د .ېاو مزمن ښ يل پاتي ه

پــه جگــړو هــې د نــورو افراطــي هړنــو ترڅنــگ خنــره آن د ځــان پټــاوولو تــه هــم    
ــن د       ررــيدلى! ښــايې هومــه ورځ دارــې هــم راشــي چــې د ارــالم د مقــدس دي
اح ــامو پــه رڼــا هــېم يرنــي د ريارــي او ارــتسناراتي لوبــو پــه غيــاب هــېم    

راپيدا شي او په دې ه له رښتونى ق اوت وهړ م چې دارې رښتوني علما 
ته ورتللم مل ي وگړو ته مـرګ ژوبلـه ررـولم د يـوې ټـولنې پـه        يد مرگ هوم

ه وگړو هې د ويـرې او وحشـت خـورولم مـاد  او مرنـو  تاوانونـه اړولم او پـ       
له اح امو څسـه پـه ارـتقادې تررـره      کوم مذهبدې توگه ځان جنت ررولم د 

 شو !؟ 

دې ورورــتۍ لسـيزه هـې د تامـل وړ دهم د جگـړو مــنسم او     ه مسـئله چـې پـ   بلـه  
 ېږ ! ولېمزمنه دوام ده چې تر ډدره حده د پښتنو په لويه جغرافيا هې تررره ه

دې جغرافيا هې د افراطيت د تروير په ځاى نور انساني فراليتونـه مـخ پـه    ه پ
مرفــه او   وال د ؟ د ترلــيم ترمــيمم اقتدــاد  ځواهمنتيــا او پرمستــگم د     

ــ رــوهاله ژونــد لپــاره د  مينــو مســاعدولم د فرهنگــي فرــاليتونو غوړ       دام د
اجتمــاعي ارــتح امم د امــن او امــان ف ــا رامينځتــه هــولم د نســل رــالم او    

 رته د ؟ېرا نده تربيتم له نړيوالې ټولنې رره د مثنتو اړي و ايجاد او... چ

رـيمه ييـزو    توگـه د تر څو به دغه لويه جغرافيا د نورو مغروينو او پـه خاصـه   
مافياوو د لوبو ميدان و ؟ او تر څو به دغه عزتمن او وياړمن  ارتسناراتو او

 ږ ؟ېولس صرف او صرف د اورم باروتو او تشدد په څپو هې تناه ه



 

 

210 

ــا       ــارۍ او تسل ــې اعتن ــه دوام رــرهم د ب ــوه ورځم د همــدې ووــريت ل ښــايي ي
چې د نړيوال نقرت  رلسله په خاصه توگه په پښتنو هې دومره ژوره شوې و م

او انزجـــار ترڅنـــگ ډدـــر نـــور قامونـــه هـــم ونـــه غـــواړ  چـــې لـــه پښـــتنو رـــره  
م نـو لـوى الس   ږ ېگاونېيتوب وهړ !! هه خنره خداى م ړه دارې ځاى ته رر

به پکې د هغو مذهني مرشدينو و م چـې د ددـن نارـم قرااتونـهم  مـوږ ځـوان       
ل ندـيحت او اهـل نسـر     موږ اه ټنر ته ورښيېم دا ماته لويه گناه ښکار  چې

ږ م بيـا خـو  مـا پـه نسـر هغـه       ېـ خاموشه پـاتې ه دې ټولو تيارو او باريکيو ه پ
څوك چې د بدې ورځې د مالمتي پړه ډدره پرې اوړې همدا موجوده او ژوندې 
منـورينم علمــا او پوهـان بــه و م چــې دوى پـر هغــو ترخـو واقريتونــو او بــدو     

 .ینر هړى واهړم چې بايد يې پرې خه عواقنو قام خنر ن

غميـزې رـره پـه تـړاوم پـه جزايـاتو او پـه ډدـرو هغـو           يېغوښتل مـې لـه دې لـو   
هرهترونو بحث وهړمم هوم چې له مذهني افراطيت رره تـړاو لـر م مـثالد هغـه     
څــه چــې د پښــتنو پــه هــورني ژونــدم اجتمــاعي نــاخوالوم اقتدــاد  پســمانده 

نسام جوړونې رـره  گىم له نړۍ او مراصرو مدنيتو رره غوڅون او له رياري 
د دوى مسلسل تحريمم په جگړيزو ماموريتونو هې يې دوامداره ښ يل پاتې 
هيدل او...پورې اړه لر م اما دا هيسه په يوې مقالې هې نه ځايږ م ځ ه نو د 
موووع پـه عمـومي تحليـل اهتقـا هـوم او پـر دې مووـوع د نـورو منـاحثو او          

نقادانو ليدلور  ته په تمهم خپله دقيقو توويحاتو لپاره د نورو لي واالنو او 
خنره ختمومم ښايې يوه عمده برخه د دې بحث د ځينو لسوا ښـه تقسـير نشـيم    
امــا بــاور لــرم چــې پــه پــاى هــې بــه د يــوه خردمنــده تق ــر او تــدبر  مينــه حتمــاد   
پرانيز م چې هغه به د ولس او په خاصه توگه د همدې جنگي جغرافيا په خير 

ملــي  ېد مينځفغانســتان رــرلوړۍ او د قــامونو تــرخــداى پــاک دې ا ږ .ېتمــام
 .وحدت دايم او قايم لر 
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 ي وينايوسفزثنااهلل خان 

 

ډېرو درنو د قدر و  او قتدرمنو ورو تو او خوينتدو ستاستو پته ختدمت کتې ډېتر         
 ډېر سالمونه او مننه.

د پښتون بده ورځ او ورڅخه د ژغورنې الرې پيدا کولل داسې موضوع ده چتې  
د ز ه په ژورو او د ذهتن پته ورخونتو کتې يتې ځتای نيتولی او د هتر         د هر پښتون 

 حساسه انسان لړمون ورڅخه لوخړه دی.

دا موضوع د څېړلو څخه مخکې بايتد خبتر شتول چتې ایتا دلتته راټتول شتوي دا         
درانه خلک که کوم نظر ته هم ورسېدل ايا دا به د هغه خلکو په پرېکړو او فکر 

قضتا او قتدر فعلتي واکتداران دي؟ زه پته       باندې اغېزه وکړی شيل څوک چې د
دې برختته کتتې تامتتل لتترم. ختتو بيتتا هتتم د ښتتاغلي يتتون صتتيځ ابتکتتار تتته ښتته           

 راغالست وايم. د ډاکتر اقبال خبره:

 ايک بلبل هی که هی محوه ترنم اب تک

 اسی سینی می هی نغمو کا تالطم اب تک

کابتل تته   د موضوع ارزښت او ستاستو پته شتان درنتو خلکتو د ليتدنې لېوالتيتا        
 راورسولم.

 خو د چا خبره:

 اسمان بار امانت نه تو انست کشید

 قرعه فال به نام این ديوانه زدند

په دې موضوع باندې چې څوک غږېتږيل نتو ماتته د بادشتاه ختان د يتوه ولستي        
غونډه را په ياده شي. په دې غونډه کې د پښتنو په بتده ورځ او د خالصتون پته    

ايک ته راغی او د خلکو څخه يې وپوښتل چې چارو خبره کېدهل دغسې خان م
ايا تاسو ته د پښتنو د بدبختۍ مسول څو غتس دښتمنان پته ګوتته کتړمل خلکتو       
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وويل په خوله دې ګو ې شکرې. دغه څه خو موږ غوا و دغه دښمنان راوښايه 
 چې ځان ورڅخه خالص کړو.

غني خان ورته وويلل چې يتو ختو د پاکستتان مشتر ايتوب ختان دیل دويتم يتې         
غفارخان دی او درېيم د کابتل ظتاهر ختان. بادشتاه ختان وويتلل مايتک ورڅخته         

 واخلئل دی لېونی دیل لېونۍ خبرې کوي.
 ډاکتر اقبال وايي:

 چه ګویم نقطه زشت ونکو چيست
 زبان لرزد که معنی پی  داراست
 بيرون شاخ بينی خاروګل را

 درون شاخ نی ګل ونه خار است
پنځه دېرشو کالو په اوږدو کې نته يتوازې پښتتونل    په څرګنده ګورول نو د تېرو 

بلکې د افغانستان پېيندګلويل ملي مقدسات او قامي غرور ل هرڅه يو په يو 
 د پښو الندې شوي او کېږي.

 په دې کار کې د پردو نه زيات د خپلو الې ونيو.
 اوې به راشو زما موضوع ته يانې )د پښتون د يووالي الرې چارې(:

ځتتان بته نيمتته پيتل شتتوی روح او ستر تتتر پښتو پتته دوه بېتل شتتوي      نته پتتوهېږم نتيم   
وجود به څنګه خوشاله شي. د ستکانو ستره د جګتړې پتر وختت چتې کتوم تتاوان         
زمتوږ  وجتود تته رارستتېدلي او د لعنتتي ډيورنتډ د الې پرهتتر چتې ترڅتو نتته وي        

 جو  شویل ددغې مسئلې هېڅ مداوا نه شي کېدی.
 په طبيبانو نه رغېږم

 مرض پوهېږمزه په دا خپل 
زه د کتتوم هېتتواد د ختتاورې د تماميتتت او ملتتي حاکميتتت تتته د تتتاوان رستتولو         
طرفداره نه يمل لږ  تر لږه بايد د ژبېل خپلې خپلوۍ او د ازاده راشه درشته الره  
د کوم ځنډ او خنډ څخه پرتته بېرتته شتي. پوښتتون قتوم تته د ستره کېناستتلو او         

 سايل اماده شي.خپلو ستونزو  او کړنالرو باندې د غږېدو و
م کال خبره ده. د هند د پارلمان د ولسي جرګې يو څو غتړي تاشتکند   ۱۹۷۶د 

ته تللل الوتکه يې د کابل په هوايي ډګر پلې شوه او د بلې التوتکې پته انتظتار    
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کې د کابل هوټل ته وال ل. په کابل کې د هند سفير سره د ليدنې په وختت کتې   
ه شپې نور هم په کابل کې پتاتې شتوي   سفير  دوی ته وويل کاش که موږ يو دو

وایل نو دا ښکلی وطن به موږ ليدلی وای. بله ورځ هوايي ډګر ته لتږ وروستته   
ورسېدل او د تاشکند پرواز يې ونه شونيولی. بتل پترواز دوه ورځتې وروستته و     

 او دوی ته د کابل د شاوخوا سیمې د ليدو فرصت په الې ورغی.
يو وکيل چې د کشمير اوسېدونکی دیل  د سفر څخه په ستنېدو له دوی څخه

ماته وويل په افغانستان کې موجوده وض  د کوم لوی بدلون او تباهۍ نښانې 
لري. ما ورڅخه پوښتنه وکړهل چې يو څته ختو ماتته هتم ددغته عالمتو پته هکلته         
ووايهل ده راتته وويتلل د کابتل د پوهنتتون ستاحه او لته کابتل څخته پنځته کيلتو           

زرو کالو توپير ليدالی شي. د کابل د پوهنتون پته شتنو   ميتره لرې سيمه کې د 
رغو کې مستې پېغلې د پتاريد فيشتن لتري او هغته د قرغتې نته بلته ختوا چتې          
کوم کاکا قولبه کوله هغه اغوستل او د ژوند نتورې چتارې د بابتا ادم د زمتانې     
وې. دومره توپير او د حاکم دومره الپرواهي پته دا شتان ډېتر وختت دوام نته شتي       

ی. ددغه وکيل بصيرت ته حيران پاتې شومل چې دده د ستفر څخته وروستته    لرل
 ډېر ژر په افغانستان کې داسې تحوالت راغلل چې په تصور کې نه ځايېدل.

د مشتترتابه ال پرواهتتي د ولستتونو بختتت تتته ژرنتتدې ووهتتي. د شتتېبو تېروتنتتې پتته   
ديل پېړيو پېړيو کې نه جبيره کېتږيل ستترګې د داستې پېښتې الرې تته نيتولي       

چې د ولتد د پراخته پرګنتو د صتفونه څخته کتوم مخلت ل پوهته او د لترې نظتر           
 څښتن مشرتابه رامنځته شي او د فکر او تدبر خاوندان مخې ته راشي.

زه مسافر ثنااهلل يوسفزی د پښتون قتوم د نتوي کهتول د ژونتدو زلمتو او د لترې       
پتتر دغتتې  نظتتر د مشتترانو څختته دا لېوالتته هيلتته کتتومل چتتې د ستتره د کېناستتتو او

مسلې د غږېدو غم وخوري. که داسې ونه شيل نوتاريخ به موږه هم په هغه بې 
احساسهل بې وجدانه صفونو کې شمار کړيل چې په تاريخ کتې محکتوم شتوې    

 ده.
 نور څه ويل نه غوا م
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 ل ډاکتر اکرم خپلواک ويناچارو وزير د قومونو او سرحدونو
 

څخه راغليو د بتاغيورهل بتا ديانتته قتوم      درنو استادانول ليکواالنول له لر او بر
 استازول مشرانو کشرانول السالم عليکم ورحمت اهلل وبرکاته!

د افغانستان د ملي تحريک او د ژوندون راډيو ټلوېزيون څخته پته مننتې چتې د     
خپل قوم د غميزې په ا وند يې دوستانو تته زحمتت ورکتړی او نتن پته مختلفتو       

نل متتورخين او ځوانتتان پتته دې نتتاوخوالو  موضتتوعاتو بانتتدې ليکتتواالن محققتتي 
بانتتدې جرګتته دي او خپتتل نظريتتات شتتريکويل د يتتو افغتتان پتته صتتفتل د يتتو        
پښتون په صفت په دې عقيتده يتم چتې د پښتتون قتوم ثبتات د استيا ثبتات ستره          
تړلی دیل د پښتون قوم ثبات د دې سيمې لته پرمختتګ ستره تړلتی دی او بتې      

 سره تړلې ده.ثباتي يې د ټولو سيمې له بې ثباتۍ 

ختو بيتا هتم د يتو پښتتون پته صتفت تتر څتو چتې زمتوږ ليکواتلل متورخل شتتاعرل              
سياستوال او مشر په خپل منځ کې په هغو ناخوالو بانتدې او پته هغتو تتاریخي     
واقعو باندې بح  ونه کړيل راويې نه سپړيل زه پته دې فکتر يتم چتې د شتعار      

پلتو شتاعرانو څخته ګيلته     له الرې موږ خپل هدف ته نه رستېږو. زه کلته کلته د خ   
من په دې يمل هغه څه چې دوی وايي هغه څه په موږ کتې نته شتته. يتو کتاذبل      
بې ځايه افتخارات ورکول دې قوم ته د قوم په ګټه نه ديل دا په دې مانتا چتې   

( مليونه قوم په اقتصاديل فرهنګي او کولتوري پرستيجه پته کتوم حالتت    ۵۰)
ه کړول  دې کې شک نه شته چې متوږ يتو   کې دی. له نورو قومونو سره پيې رتل

ژونتتدی قتتوم يتتول ختتو پتته دې هتتم بايتتد ستتترګې پټتتې نتته کتتړول چتتې متتوږ تتتل د       
احساستاتو قربتاني شتوي يتو او پته احساستاتو متو قتوم د نتابودۍ ستره مختامخ            
کړی دی. که دقيقان ټول تتاريخ وګتورول متوږ لته دغستې نتاخوالو ستره مختامخ         

مطالعتته لتترم او ګتتورم يتتې او يتتا لتته هغتتو  يتتول هغتته څتته چتتې زه ددې قتتوم پتته ا ه  
تجاربو څخه چې په دې څو کالو کې د افغانستتان د استالمي جمهوریتت د يتو     
مسول پته توګته متې دوه درې واليتونتو کتې کتار کتړی او لته هغتې نته عتالوهل د            
مختلفتتو ځوانتتانو او مشتترانو ستتره ناستتته پاستتته لتترم؛ د پښتتتنو د تراژيتتدۍل د   
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الو اساستتي الملونتته دوه دي او دغتته دوه نتتاخوالې  بتتدبختۍ او ددې ټولتتو نتتاخو
نور علتونه زېږويل چې ددې قوم د پرمختګل هوساينې او پېشرفت مخه يې 
نيولېل لومړنی شی چې هغه ددې قوم د تراژيدۍ سبځ دیل هغته نتاپوهي دهل   
د تېر تاريخ څخه نيولې تر نن ورځې پورې دا قوم په خپله ددې قتوم د ځوانتانو   

شتتویل ټکتتر شتتویل بتتې عزتتته شتتوی او لتته منځتته و ل شتتویل هتتېڅ  لتته الستته وژل 
نړيواتتل قتتوت او هېڅتتوک بتته ددې جررتتت ونتته لتتري چتتې پتته دې قتتوم دې يرغتتل     
وکړيل تر څو چې په خپله قوم يې په خپله په ځان ونه کړيل ددې اساسي المل 
دادیل چې موږ له هغه نعمت څخته چتې هغته ختدای)(( خپتل بنتده تته لتومړنی         

ه زده کتتړه دهل لتته هغتتې بتتې برختتې يتتول او هتتر وختتت د هتترې   شتتی ويلتتی دی هغتت
ايتتډيالوژۍ د هتتر افکتتارو د هتترې پديتتدې چتتې ويتتل شتتوي دي متتوږ ورتتته لبيتتک  
ويلی دیل په سر کې يې ودرېدلي يول توره او استونه متو نيتزه کتړي دي او بيتا      

 مو په خپل قوم باندې شروع کړې ده. 

دويم د بدبختۍ او تراژيدۍ لوی المل هغه غربت دیل هغه بې وزلتي دهل هغته   
فقر دیل پيغمبر)ص( واييل چې فقر انستان کفتر تته نتږدې کتويل علتت دادیل       
چتې تتته خپتل اوالد تتته د نفقتې د راو لتتو لپتاره هتتر هغته نامشتتروع عمتل تتته الې       

خکتې  اچوې چې هغه ستا د نابودۍ ستبځ کېتږيل نتن غميتزه چتې روانته دهل م      
جناب استاد ورته اشاره وکړهل په خپتل متنځ کتې خپلته وژنتول تتر څتو چتې متوږ          
اساسي واقعيتونو ته رانه شول پته شتعار ورکولتو پته دغستې مبتارزو چتې هغته         

پېتتړۍ کتتې پتته دې قتتوم کتتې متتورخين شتتتتهل  ۲۱کومتته نتيجتته نتته ورکتتويل پتته 
مختتګ  فرهنګیان شتهل سياستوال شته او دې د بل هر زمان نه اوې زیات پر

کړیل خو همغومره په هماغه اندازه له زياتو خطراتو سره متخ يتول هغته پته دې     
مانتتا چتتې متتوږ هغتته رستتالت چتتې راستتپارل شتتویل پتته ستتمه توګتته نتته دی ترستتره  
کړیل داسې الرې چارې غوره کوول چې د ځتان لپتاره د تېښتتې يتوه الره غتوره      

چتتې د يتتو   کتتوول چتتې متتا ختتو دا کتتولل ختتو دا ونتته شتتولل پتته دې باورمنتتد يتتم      
سياستتتوال نتته نيتتولېل تتتر قتتومي مشتترل فرهنګتتي او ټتتول د خپتتل مستتوليت پتته   
اندازه چې راستپارل شتوی دیل ددې قتوم د مشتکالتو پته رفت  کولتو کتې بايتد          
هماغه اندازه خدمت وکړو. په دې عقيده نته يتم چتېل متوږ د قتوم د پرمختتګ       
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ل اهتداف او  لپاره ټول پېټی په سياستوالو واچوول ځکه چې سياستتوال بته خپت   
مرام لريل يا قومي مشر باندې واچوول يتا دينتي عتالم بانتدې واچتوو او يتا پته        
ځوانتتانو واچتتوول دا يتتو مشتتترک حرکتتت دیل بايتتد مشتتترک د حتتل الرې ورتتته      

 ولټول شي. 

درې شتتيان ديل چتتې هتتر څتتوک او هتتره بېرونتتۍ پديتتده هغتته استتتعمال کتتړي پتته  
ستالمي مقدستاتو و انتدې کتول     اسانه يې استعمالوالی شيل يو دې قوم تته د ا 

ديل کله چې د اسالمي شعايرو خبره وکړېل د جهتاد خبتره وکتړېل بتې لته دې      
نتته چتتې دی يتتې وګتتوريل چتتې ايتتا دا روا ده کتته نتتاروال پتته کومتته الر دهل دغتته      
و اندې کوونکی څوک دیل دا برنامه د چا دهل بې له قيد او شرطه ورته لبيتک  

 وايي.

خپتل نتورزی يتې هتر څتومره مختالف هتم ويل         دويم شیل هغه قوميت دیل کته 
خو د احمدزيل پوپلزي او بتارکزي پته مقابتل کتې د کتاکړ او مومنتد پته مقابتل         

 کې ورسره وال  دی او بې له دېنه چې تفکيک وکړيل وايي دا برحقه دی. 

درېيم شیل هغه خاورهل هغه وطن دیل موږ پته دغته مقتعتي زمتان کتېل دغتو       
و هغه لوی سياسيل کولتوريل اقتصادي يرغتل  چېلنجونو ته چې مخامخ يو ا

چې په دې قوم باندې دیل د راپورته کولو لپاره یتې بايتد لته داستې الرو چتارو      
څخه کار واخلو چې ځوان نستل اوې د افراطيتت پته يتو لتوی بحتران کتې ډوب        
دیل راويستتتلو لپتتاره يتتې لتته نتتورو الرو چتتارو څختته کتتار واخلتتو. د نتتاپوهۍ او   

رهل لتتومړنی شتتی امتتن دیل دا نتتن کتته تتته وګتتورېل دومتتره غربتتت د ختمولتتو لپتتا
( کاله نور هم جنګېتدالی شتيل او دومتره    ۵۰بشري قوه دلته موجوده دهل چې )

يې تربيه کړي ديل چې د هغوی بېرته اصالح کول اسانه او و ه خبره نته ده. زه  
په دې عقيده يمل ددې پرځای چې متوږ شتعار ورکتړول چتې کتوم قتوم ښته دیل        

بد دیل کوم قوم څتومره ګټته وکتړه او څتومره يتې بتيالت وکتړلل ټولته         کوم قوم 
پاملرنته دې تته وکتړول چتې خپتل قتوم څنګته لته دې بتدختيو څخته راويستتتالی           
شول دا د پښتونولۍ او د اسالم د مقدې دين له اساساتو هغه لتومړی الرښتود   
 دی چې وايي بل مه توهينوهل تا به څوک نه توهينتويل د بتل ديتن تته ستپکاوی     
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مه کوهل ستا دين ته به څتوک تتوهين نته کتويل د بتل مشتر تته تتوهين مته کتوهل           
ستا مشر ته به څوک توهين نته کتويل او د پښتتنو اصتل هتم همتدا دی چتې تتل         
يې په دې ټينګار کړیل چتې د مشترانو او مېلمنتو درنښتت او عتزت د دوی لته       

دې  هغو ارزښتونو څخه دیل چې په ټوله نتړۍ کتې پېينتدل شتوی دی. ولتې نتن      
قوم ته لويه ضربه د هغوی د ارزښتتونو د لته منځته و ل ديل زه پته دې عقيتده      
يمل چې پته وژلتو متې نته شتي ورک کتوالیل ختو پته ملتي ارزښتتونول پښتتونولي            
ارزښتونو افغاني ارزښتونه يې چې رانه واخيستل دا قوم راتلتونکی نستل يتې    

قوق چې د پښتنو په بې الرۍ باندې روان کړل هغه ډموکراسي او هغه د بشر ح
په قوم کې ديل په نړۍ کې به يې ونه ګورېل مګر متاسفانه چې ما ونه شوای 
کوالی چې دنيا ته دا خپل ملي ارزښتتونهل دا مثبتتې پديتدې و انتدې کتړم. او      
تل مو د احساساتي او افراطي الرې قدم اخيستی چې دنيا ته مو ښتودلې ده ل  

ان ناست ديل که دوه قومونته او دوه  موږ يو افراطي قوم يول دلته قبايلي مشر
کورنۍ په خپل منځ کې مخامخ پته جنتګ کتې ويل يتو بتل وژنتي ختو ماشتومل         
تور سرېل سپين ږيري له دې جنګ څخه مستثنا ديل دا ارزښت په بل هېچتا  
کې نه شتهل مګر نن ته ګورې چې د بتل قتوم ځتوان داستې تربيته شتویل چتې د        

ایل د هغته اختطتاف کتولل د هغتې     هغه د تورسرې د عزت پته ځتای کولتو پرځت    
وژلل د هغو ماشومانو بې الرې کولل دا روا ديل ختو پښتتون ليکواتل پته ډېتره      
کمه اندازهل هېڅ پښتون سياستوال هتېڅ پښتتون مشتر دا غتږ نته پورتته کتويل        
چتتې دا زمتتا د دود او دستتتور ختتالف کتتار دیل ولستتواکي پتته دې مانتتا چتتې هتتر   

و پته کتې خوښته ويل د پښتتنو پته کليتو او       عمل ته اجرا کوېل بايد د ټولو وګړ
بانډو کې که ته د ويتالو حشتر هتم کتوېل يتوه ورځ مخکتې ټتول کلتی راغتوا ې          
چتتې موافقتته ونتته شتتي هغتته حشتتر ځنتتډوېل يتتو عتتادي کتتار لويتته فيصتتله ختتو ال    
پرېږدهل دا په کومه دموکراسۍ کې ديل په بله دنيا کې ته په جبر باندې په يتو  

ځوان باندې څه تحميلوالی شېل په هتېڅ صتورت نته!    کلي کې په يوه کونډه او 
مګر متاسفانه چې دغه ارزښتونه زموږ له السه وتلي دي. راځتم دې مستلې تته    
چتتتې زمتتتوږ ځينتتتې درانتتته استتتتادانل ليکتتتواالن او شتتتاعران ددې پرځتتتای چتتتې    
واقعيتونو ته مخه وکړيل پته احساستاتو بانتدې ځينتې شتيان تحليلتوي او بيتا        
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رې راوباستتتيل زه وايتتتم کتتته روان جنتتتګ ددې قتتتوم د    يتتتې د مطبوعتتتاتو لتتته ال  
پرمختګ لپاره ويل راځئ موږ او تاسې به هم فيصله وکړو ورستره يوځتای بته    
شو! که نه ويل نو ولې ځان غلطوم او ولې قوم غلطومل که پته افغانستتان کتې    
ناټو قوتونه راغلتي ويل وبته يتې متنم چتې تته يتې وکتهل پته وزيرستتان کتېل پته             

ات کې زمتا مشتر څته ګنتاه کتړې دهل چتې وژل کېتږيل او دغته         باجو  کې په سو
سياستوال دغه مورخل دغه ليکوالل دې ولد دې ځتوان نستل تته ددې پرځتای     
چې دې ولد تته واقعيتت ووايتيل د مختلفتو مبتارزو نومونته ورکتوي. زه وايتم         
زمتتا مکتتتځ هتتزاره نتته دی ستتوځولیل لتته دې باميتتانو نتته دی راغلتتی چتتې زمتتا     

يل تاجک نه دی سوځولی چې له پنجشېر او نورو ستيمو  مکتځ يې سوځولي و
راغلي وي او زمتا مکتتځ يتې ستوځولی ويل زمتا ازبتک ورور نته دی ستوځولی         
چې له فارياب څخه يې تشتريف راو ی وي او زمتا مکتتځ يتې ستوځولی او يتا       
پنجابی نه دی راغلی چې تاته يې په وزيرستان کې مکتتځ ستوځولی ويل ختو    

يې سوځولی دیل زه او ته ددې پرځای چې بتل تته کنځتل    زما او ستا په واسطه 
وکړول خپل ځان بايد جو  کړو. زه وایم د هغو قومونو مشترانو تته تاستې بايتد     
متتډال ورکتتړول چتتې خپتتل قتتوم يتتې لتته جنتتګ څختته ستتاتلی دیل هغتته د متتډال      
مستحق دیل هغه هېڅکله دا نه دي ويليل چې زه د پښتون مشرتوب کومل د 

کتتړیل خپتتل قتتوم يتتې لتته جنتتګ څختته هتتم ستتاتلیل       خپتتل قتتوم مشتترتوب يتتې    
پرمختګ يې هم ورکړی او ژوند ته يې هم پرېښی دی. تته نتر شته خپتل قتوم لته       
دې مشکل څخه راوباسهل ستا مخه چتا نيتولې ده. داستې نته ده چتې دې نظتام       
کې ولسمشر ويلي وي چې پالنکی مشترهل پالنکتی وزيترهل پالنکتی ليکوالتهل      

ياستوالهل ته به خپل قوم ته خدمت نه کتوېل پته   پالنکی فرهنګي او پالنکی س
کوم قدرت کې ته نه يېل خو تا ددې پرځای چتې قتوم تته ختدمت وکتړېل دا لته       
احمده نيولې تر محموده پورېل استثنا په کې نه شتهل تر ټيس مشره نيولې تر 

 پورته مشر پورېل خپل هدف ته نه رسېږو.

 زه د پکتيکا دوه ډېر ترخه مثالونه درکوم:
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( ښوونکي ديل نه پتوهېږم چتې اوستنی    ۴۰۰۰ه پکتيکا کې مکتبونه شتهل )پ
تشکيل به زيات شوی وي او که کم شوی به ويل زما په وخت کې پته پکتيکتا   

( معلمينتتو هتتره مياشتتت معتتاش اخيستتتهل د افغانستتتان پتته څتتو      ۴۰۰۰کتتې )
واليتونو کې حسابېدهل چې په دومره زیاته اندازه معلمينو ته معتاش ورکتاوهل   
تاته حکومت څه وکړيل د کاغتذ پترمخ بودجته هلتته تللتهل دا بودجته چتې متوږ         
کنټرولولتتهل د پتتوهنې محتتترم وزارت ريفتتورم شتتروع کتتړل تتتر څتتو چتتې لتته دغتته    
حالت څخه چې يتو تجتارتي حالتت دیل اصتلي واقعيتت تته راوباستول دا د بتل         

چې دا  هېچا ګناه نه ده دا زما او ستا ګناه دهل چې هغه په دې باندې وپوهوول
ستا د راتلونکي مسله دهل چا ددې لپاره کار کړیل کومته متدني ټولنته تللتېل     
کوم فرهنګي حرکت تللیل ددې پرځای چې دا کار وکړول پته کابتل کتې ناستت     

 يو او انتقادونه کوو.

بلتته مستتلهل زه ال م د ډېلتتې ولستتوالۍ ده ډېتتره پختتوانۍ ولستتوالۍل کلنيتتک او   
هل ماتته خپلتو مشترانو وويتل چتې متوږ تته        ولسوالۍ وداني مې په کې شروع کړ

يې مه جو وهل د هغه ګنتاه نته دهل دا زمتا او ستتا د اهتل فکترل اهتل قلتمل اهتل          
فرهنګ ګناه ده چې ما او تا خپل قوم په دغو ارزښتونو نه دی پتوه کتړی او پته    
کابل کې ناست يتو لته دغته ځايته شتعارونه ورکتوول عمتل نته شتتهل لته متا يتې             

تمهل زه په چا انتقاد نه کومل لومړی خپل ځان مستول بتولم   نيولې بېرته پرما خ
او بيتتا نتتور. متتا ورتتته وويتتل چتتې ملتتک صتتيځ او حتتاجي صتتيځل څلوېښتتت کالتته  
مخکې موږ هم په پکتيا کې چا سړک نه پرېښودهل پېينده مو هم نهل داود خان 
به سړک جو اوه موږ به ورسره مبارزه کولهل مګتر نتن پته دې پتوه شتوي يتو چتې        

ل سړک غوا و او خپل مکتځ او د قومونتو هتم پته همتدې النجته ده چتې       اول خپ
زمتتا ستتړک ولتتې نتته جتتو وو. لتتومړنی شتتی چتتې اوې يوځتتل بيتتا ورستتره مختتامخ 
شتتوي يتتول يوځتتل تېتتر تتتاريخ کتتې د وزيرستتتان تعلتتيم يافتتته ال ل پتته پېښتتور او    
کراچۍ کې کېناستل د مومندو باجو  او سوات ال ل په کويټه او کراچتۍ کتې   

تلل او د هلمنتد او پکتيتا او پکتيکتا چتاچې پنځته روپتۍ پيتدا کتړې او         کېناس
چاچې لږ تعليم پيدا کړهل هغه کابل کې پاتې شو او کتابلی شتول هغته قتوم متو      
په هغو تاريکيو کې پرېښودل نن بيا هم داسې حالتت روان دیل د هغتو پديتدو    
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تون په مقابل کې لومړنی شی چې دا قوم يې جنګ ته کش کړی دیل بايتد پښت  
روشتتنفکرل سياستتتوال او ليکواتتل پتته دې بانتتدې فيصتتله وکتتړيل چتتې ايتتا دغتته  
پديدې چې اوې زما په قوم کتې روانتې ديل دغته افراطيتت چتې دغته ځوانتان        
ورسره مخامخ ديل په حقه دي که په ناحقهل کله چې ته هغته تته پته مطبوعتاتو     

پتتاره کتې مشتتروعيت ورکتوېل لتتومړی پته دې بايتتد فيصتله وکتتړو او بيتا ددې ل     
مبارزه وکتړو چتې دا قتوم پته قتامولۍ پښتتونولۍ پته يتوه مياشتت کتې راپورتته            

 کولی شئ او د هغې مبارزې په مقابل کې يې درولی شئ.

د ګوشتې مسله راغلهل ټول قوم متحد شول ځکه هغه احساې چې لته دې ټبتر   
سره د وطن په ا وند دیل له هېچا سره نه شتهل لتومړی چتې د خپتل قتوم څخته      

ختم نه کړېل نو د هېڅ ډول پرمختګ تمه او هيله مه لترهل کته تته يتو      افراطيت
دقيقته ستروې وکتتړېل هلتته پتته داستې حالتتت کتې ده چتتېل نتن يتتو ځتوان پتته دې        
خوشالېږيل چې يو څوک حالل کړيل پخوا به په ډېرو کمو منطقو کتې اوازه وه  
ی چې پالنکی يو قاتل دی او د يتو چتا لته وژلتو څخته خونتد اخلتيل نتن يتو تنکت          

ځتتوان هتتم تتتر دې رستتېدلی دیل چتتې د يتتو چتتا لتته وژلتتو او حاللولتتو څختته خونتتد  
اخليل ددې اينده به څه کېږي. هيلته متې داده چتې پته دې ا ونتد بانتدې جتدي        
فکر وکړو او دا قوم له دې ناخوالو څخه راوباسول دې قوم ته يوه جدي مبارزه 

ه لتريل ختو پته    وکړول ټول قوم او هېڅوک تاستره پته دې مبتارزه کتې مخالفتت نت      
دې مبارزه کې درسره هرڅوک مخالفت لريل چې خپتل کتور نته جتو وې او بتل      
چا چې کور جو  کړی دی هغه ته کنځا کوېل وروره خپتل کتور دې جتو  کتړهل     
که الې دې چا وتړلل نو بيتا غتږ وکتړه چتې الې متې تتړل شتويل زه وايتم راځتئ          

طيتت او جنتګ څخته    لومړی په دې مبارزه موافقه وکړو چې قتوم څنګته لته افرا   
راوويستل شي او له هغه څخه وروسته بيا مټتې راونغتا و لته غربتت څخته يتې       
خالص کړو او پوهنې ته يې ستوق کتړول کته دا ونته کتړول نتو پته يتو بتل پستې د           
مقتتالې ليکلتتول غنتتدلو او فيستتبوک کتتې پتته ليکلتتو نتته کېتتږيل ځکتته دا مقتتالې    

و او ستاستتې ستتر هغتتوی نتته ګتتوري او نتته فيستتبوک پېينتتيل دا ختتو تاستتې ګتتور   
خالص دیل زه وايم چې ددې مبارزې لپاره په اساسي ټکو بانتدې کتار وکتړول    
زه به په سياسي مستايلو کتې لته ډېترو خلکتو ستره اختتالف لترمل ختو د قتوم پته            
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جو ښت کې له هېچا سره اختالف نه لرمل که زموږ مشترک پيغام د ميتډيا لته   
سانه کوالی شول خپتل پيغتام د   الرې خصوصان د راډيوګانو له الرېل چې نن په ا

دنيا ګوټ ګوټ تته ورستوول د افراطيتت پتر ضتد او ددغته روان نتاورين پرضتد         
مبارزه وکړو او دغه بحران پښتون ضتد بحتران وبولتول بيتا متوږ دا قتوم لته دې        
حالت څخه راويستلی شول يو شی چې ډېر انتقاد پته مختلفتو امنيتتي غونتډو     

موږ امنيتي قواوې د دې و تيا نه لتري  کې په جمهور رريد باندې کېده چې ز
چې ټول ناټو قوتونته دې لته کليتو څخته راووځتي او دا يتو واقعيتت هتم ول متوږ          
ددې و تيا لرول چې خپل غږ په ننګرهار کېل کونړ کېل خوست کېل پکتيکا 
کېل سوات کې پېښور کې پورته کړو او ددې غتږ ستره اوتومتات دا قتوم لته تتا       

يت له دې قوم څخه ال ل بېرته ته خپلو ارزښتونو تته  سره درېږي. کله چې افراط
راځېل او بيا ته کوالی شې چې يو درست رهبر هم ورتته پيتدا کتړېل تته کتوالی      
شې د معارف لپاره هم جدي ګامونه واخلې. د سرحدونو او قبتايلو وزارت هتر   
هغته و انتتديز چتتې دا قتتوم لتته جنتتګ څختته راويستتتلی شتتيل ورتتته لبيتتک وايتتيل  

شعار د ډيورنډ دوا و غا و ته قومونه لته جنتګ څخته راويستتل      زموږ لومړنی
ديل پتتته دې ا ونتتتد کتتته د ستتتيمينار د ګتتتډونوالو هتتتر ډول پېشتتتنهاد ويل زه       
اطمينان درکوم چې په ټول توان او ټول قوت درپسې وال  يو. نتور متو وختت نته     

 نيسم کور مو ودانل ډېر ښه سيمينار مې داير کړی دی. 

 افغانستان په هيلهد ښېرازه او باثباته 
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 انجنير امين ظريف 
 

 بشري ځواک ویپښتانه او د هغ
پښتانه د خپتل لرغتوني تتاريخ پته لرلتو ستره د نتړۍ لته نتورو وګتړو څخته تتوپير             
لتتريل پښتتتانه غښتتتلې مټتتېل ښايستتته څېتترېل پتتاک او ستتپېڅلي ز ونتته لتتريل 

لته پختوا    پښتانه د نړۍ د نورو متمدنو ملتونو څخه چې د تاریخ په اوږدو کتې 
زمانې څخه ژوند کويل دوی هم ددغې ویا  لريل  هغه تاريخ چتې د انستانانو   

( کاله عمر لري او پښتانه ددغه زرين تتاريخ  ۵۲۰۰په ګوتو ليکل شوی دیل )
ويا  لري. پښتانه د خپل لرغونوالي له مخېل له مکې څخته نيتولې د دنيتا پته     

د تتاريخ پته بېالبېلتو     څلورو وچو کې مېشته ديل او د نړۍ په ګوټ ګتوټ کتې  
مرحلو کې مېشته شوي ديل د خپتل هنتر او طبعتي ځتواک چتې د دوی پته خټته        
کې اښګل شوی دیل نړیوالو ته يې د ژوند به ډګر کې ښودلی دی. لکه د علتم  
او ادب په برخه کېل د تورول نېزول اسونو ځغلول او داسې نورې لوبې چتې پته   

 ته کېږي.هغه کې د انسانانو فزيکي غښتلتيا په ګو

د منځنتتي ختتتيځ هېوادونتته چتتې پيتتاو ی اقتصتتاد لتتري او پتته ستتر کتتې ستتعودي   
عربستانل کوېسل قطترل متحتده عربتي امتارات چتې ښتېرازه ځمکتې او پراخته         
طبيعي زېرمې لريل دا هغه ځانګړتياوې ديل چتې د نتړۍ ټولتو وګتړو پتام يتې       
 ځانتتته را ولتتی او د نتتړۍ لتته ګتتوټ ګتتوټ څختته خلتتک هلتتته مېشتتته شتتوي دي.   
پښتانه هم لکه د نورو وګړو په څېرل د هغه هېواد اوسېدونکي ديل چې د ښه 
اقتصتاد خاونتدان نته ديل ستره لته دې چتتې پته افغانستتان کتې پراخته ځمکتتېل          
طبيعې زېرمېل سيندونهل پاکې اوبه او کانونه لريل چې کتوالی شتي د هېتواد    

زې چتې د  او خلکو پته برخته ليتک کتې د پتام و  بتدلون راولتيل ولتې هغته ستتون          
نړيوالو له خوا د سيمې هېوادونو پته متنځ کتې رامنځتته شتوي ديل دغته بهيتر        
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يې په ټپه ودرولی او يا د نشت په برابر دی. همتدا المتل دی چتې پښتتانه هتم د      
منځني ختيځ په هېوادونو کې مېشته شوي ديل چې له هغه څخه تقريبان څلور 

په کې شامل ديل په متحتده  لکه او پنځوې زره پښتانه چې د لر او بر پښتانه 
عربي اماراتو کې د منځني ختيځ په هېوادونو کې مېشته ديل که دغه بشري 
ځتتواک د خپتتل هېتتواد پتته دننتته کتتې د کتتانونو او طبيعتتي زېرمتتو راويستتتلو کتتې   
بوخت شيل چې د دوی دغه ستونزمن ژوند ښه شتي او د بلته پلتوه بته د هېتواد      

ي. متحتتده عربتتي امتتارات چتتې د  پتته اقتصتتادي پياو تیتتا کتتې مهتتم رول ولوبتتو  
افغانانو دويم کور دیل د هغه هېتواد د وګتړو يتانې عربتي ورو تو او د هغته لته        
مشرتابه څخه چې پښتنو ته يتې پته پراخته ستينه هرکلتی ويلتی دیل پته متحتده         
عربي اماراتو کې د مېشتتو افغانتانو پته استتازۍ ترېنته مننته کتوم. ولتې خپلته          

که او پنځوې زره پښتانه که د ورځې په اټکتل  خاورهل خپله خاوره وي. څلور ل
( درهمه حقه الزحمه ولريل نو د دوی ورځنۍ حق الزحمه دوه مليونته  ۵۰ډول )

دوه لکه او پنځوې زره درهمه چتې شتپږ لکته يتوولد زره څلتور ستوه ديتارلد        
ډالر معادل کېږي او که د دوی ګټه يوازې پنځه لد سلنه حساب شي نو د يتو  

دولتد ډالتره کېتږي او متبتاقي نتور پنځته لکته نتولد زره اوه         نوي زره اوه سوه 
سوه يو ډالر يې ورڅخه په ټولنيز ژونتد ختوراکل څښتاکل ټرانستپورت او نتورو      
کتتې بهرنيتتو هېوادونتتو کتتې مصتترفېږي کتته همدغتته رقتتم پتته يتتوه مياشتتت کتتې       
وګورول نو د پنځه لد مليونه پنځه لکه درې سوه ډالره ته رستېږيل کته ددغته    

ساب وکړول نو د يو سلو او اوه اتيا مليونه ډالره او په پنځو کلونو رقم کلنی ح
کې تقريبان د يو مليارد ډالترو تته لتو ېږيل چتې هلتته پته بهرنيتو هېوادونتو کتې          
لګېږيل همدارنګه د منځني ختيځ په هېوادونو کې د اوه سوه په شاوخوا کتې  

ونتتو ډالتتره لتتوی او وا ه ستتاختماني شتترکتونه پتته کتتار بوختتت دي چتتې پتته مليون  
پانګونه يې هلته کړې ده او دغه شرکتونه د هغوی حکومتونو تته د هغتوی لته    
قوانينتتو ستتره ستتم متتاليې او نتتور ټکستتونه ورکتتويل چتتې دا هتتم د اقتصتتاد پتته      
پياو تيا کې لوی رول لوبويل ددې ترڅنګ زمتوږ د پتانګوالو دېترش مليتارده     

ه يتې اتته ستوه    درهم په منځني ختيځ کې پانګونه شتوې دهل چتې مجمتوعي ګټت    
مليونتته ډالتتره دهل چتتې د نتتورو هېوادونتتو پتته بتتانکونو کتتې وربانتتدې معتتاملې      
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کېږيل ددې ترڅنګ زموږ بشري ځواک هلته په شاقه کارونو بوختت دیل زه د  
خپل هېواد په مشرانو او پښتنو چتارواکو غتږ کتومل چتې د خپتل بشتري ځتواک        

ل هېتواد پته پرمختتګ    لپاره د ګټې و  تدابير ونيسيل تر څو وکوالی شو د خپ
 کې ترې ګټه واخلو. 

 له توجه څخه مو مننهل کور مو ودان ژوندي اوسئ
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 د جنرال عبدالواحد طاقت وينا

 

 ډېرو ښاغلو درنو خويندو ورونو السالم عليکم ورحمة اهلل وبرکاته!

پته ستتر کتتې د ملتتي تحريتک لتته مشتترتابه هئيتتت څختته ډېتره مننتته چتتې داستتې يتتو    
 سيمينار يې جو  کړی دی او موږ ورته راغلي يو. 

دا دومره ساده خبره نه دهل چې پښتون قوم ستره ټتوټې ټتوټې کېتږي او دا ټتوټې      
نتته ستتره جتتو ېږيل ځينتتې بتته فکتتر کتتوي چتتې دا بتته طبيعتتي شتتوي ويل دا بتته        

په دې باندې په ملياردونو ډالتر مصترف شتوي ديل     خودجوش کار وي خو نهل
تر څو پښتانه ټوټه ټوټه شي او سره وپاشل شيل د سيمې استتخبارات کوښت    
کويل چې لومړی غلجتي او دورانتي تقستيم کتړي بيتا يتې پته و و و و قومونتو         
سره ووېشيل ددې وېش لپاره استخباراتو ډېر زيات کار کړی دی او حتتی پته   

 وی دی. پېړيو پېړيو کار ش

نتتو زمتتا موضتتوع هتتم همتتدا ده چتتې پښتتتانه او د ستتيمې استتتخبارات او نړيواتتل  
استخباراتل ګران روستار تره کي صيځ تر ډېره د نړيوالتو استتخباراتو پته ا ه    
په خپلو خبرو کې وويل هغه عمق يې تشريه کړل خو موږ به داسې ووايو که د 

ه دا ټتتول او ستتکندر مقتتدوني څختته يتتې راواخلتتو تتتر چنګېتتزه تتتر هالکتتو تتتر بتتابر  
دغستتتې د تتتتزارې روستتتيې او برتتتتانيې کتتتوم چتتتې دې ستتتيمې تتتته افغانستتتتان    
بدنيتونه وول هغه يوازې دا نته ول چتې جيوپالټيتکل جيوستتراتيييک موقعيتت      
زموږ لپاره بال ول بلکې بله خبره وهل هغه دا چتې د پښتتون قتوم عتزايمل زمتوږ      

والتتو نتته شتتو  غتترورل زمتتوږ يتتووالیل زمتتوږ عزمتتتل زمتتوږ شتتان او شتتوکت نړي    
زغمالیل د همدې له امله وول چې لومړی يې موږ نيم کړول يتانې د ډيورنتډ د   
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منحوستتې کرښتتې پتته وستتيله يتتې پښتتتانه ستتره ووېشتتلل دغتته ستترطاني ناستتور    
تراوسه پتورې وده کتوي او د لروبتر پښتتانه پته دې منحوسته کرښته بانتدې جتال          

يم دا نتته دي شتتوي ديل کتته څتته هتتم زمتتوږل هيلتتېل زمتتوږ ارمانونتتهل زمتتوږ عتتزا  
وېشل شوي او نه به هم ووېشل شيل خو په فزيکتي لحتا  چتې کتوم لتوی درد      
انګرېزانتو راپيتتدا کتتړی دیل د پښتتتنو تتترمنځ دغتته نتتاو ه کرښتته راکتتاږل دا يتتوه  
استخباراتي لوبه وهل که چېرې موږ د دويمې نړيوالتو جګتړې څخته راوروستته     

رامنځه کېږي او د اسيا يانې کله چې سړه جګړه پيلېږيل او د پاکستان وجود 
د يتووالي تتترمنځ دلتتته تبتارز کتتويل ددې ترڅنتتګ د پښتتنو لپتتاره ډېتترې لتتويې    
لويې منصوبې جتو ېږيل تاستو ګتورو کلته چتې پاکستتان جتو ېږي هلتته يتوې          
خواتتته قتتران کتتريم ږدي او بلتتې خواتتته ګيتتتا او ګرنتتد نتتو غفارختتان دوی تتته يتتې   

ل هغتتوی مجبتتور دي چتتې وويتتل چتتې تاستتې ګرنتتد او ګيتتتا منتتئ کتته قتتران منتتئ  
ووايي موږ قران منول کنه دغه لوبه نه راتلهل موږ هلته د پښتتنو او د بلوڅتو د   
سرنوشت لپاره د حق خودراديت لپاره د مبارزې چتې تقريبتان شتپېته اويتا کالته      
 چې موږ دغه جګړه کړې او مبارزه مو کړې ده سبا بله ورځ به يې بيا نمانځو.  

سړې جګړې په دوران کې پښتانه د پښتنو پرضد خو ډېر عوامل داديل چې د 
استعمال شولل دا جګړه د سړې جګړې څخه وروستته ختمته نته شتوه او ال دوام     
لري. په پاکستان کې پښتتان پته شتپږو ټوټتو تنظيمونتو وېشتل او تتاجکو تته پته          
يوه تنظيم کې ځای ورکول دا د دې استخباراتو يتوه بلته لوبته وهل اهتل تشتیعه      

ې اته ګوندونه ورکتول او بيتا لته هغتوی څخته يتو وحتدت استالمي         ته په ايران ک
جو ول او بيا د اکبريل مزاري او نورو شاخو باندې تقسيمولل دا يوه بله لوبته  
وه چتتې پتته افغانستتتان کتتې دا جګتتړه پايتتته ونتته رستتېږيل د جګتتړې د پايتتته نتته   

)ام  رسولو يتوه بلته استتخباراتي لوبته دا وهل چتې )ای اې ای(ل )ستي اي اې( او      
اي ستتکد( پتته ګتتډه او د )کتتی جتتي بتتي( پتته اشتتتراک پتته افغانستتتان کتتې د ملتتي  
روغې جو ې چې ډاکتتر صتيځ نجيتځ اهلل اعتالن کتړی او پيتل کتړی ول د هغته         
لپاره یې ډېره ښته ستتراتييي جتو ه کتړې وهل هغته پته يتوه ډېتره نتاولې او چټلته           

ه ختتوا کودتتتا کتتې د شتتمالټلوالې او  وطتتن ګونتتد د يتتو ګتتروپ ستتتمي ګتتروپ لتت  
وشوه. راځو دېته چې که د ملتي روغتې جتو ې پروسته کاميابته شتوې وایل نتو        
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اوې به دا دربدرۍ نه وایل نه به په افغانستان کې جګړه وایل هغته د ملګترو   
ملتونو د امنيت د شورا پروګرام ول د ملګرو ملتونو په پروګترام بانتدې کودتتا    

زا بته وينتي. بيتا لته دې     وشوهل هغه کودتاچيان زموږ له طرفه محکوم دي او س
نه وروسته د طالبانو تحريک او د هغه لپاره زمينې مساعدولل په ګورنر هاول 
کې د افغانستان لپاره د درې مياشتو لپاره پاچا مقررولل دا بله استتخباراتي  
لوبه وهل تر څتو يتو بتل قتوت چتې هغته طتالبي نظتام دیل هغته تته زمينته برابتره             

( پتر متس بانتدې او د    ۵۲د هغوی پتر ختالف د )بتي    کړي. د طالبانو راپرځول او 
نتتاټو شتتتون پتته افغانستتتان کتتې. کلتته چتتې ستتړه جګتتړه ختمېتتږيل نتتو نتتاټو ولتتې    
حضتور پيتتداکويل چتتې وارستتا نته شتتتهل نتتو نتتاټو بايتد وجتتود ونتته لتتريل د نتتاټو    
لپاره دا شرط ول چې بايد يو فرضي دښمن ولريل نو اسالم يتې د يتو تروريتزم    

ې ستره اختته کتړ او نتاټو دلتته تراوسته پتورې نظتامي حضتور          او القاعده په ا  ک
لريل موږ د نتاټو لته حضتور ستره کلتک مختالف يتول پته ډېتر قتوي عتزم او اراده            

 باندې ناټو بايد موږ له افغانستان څخه وباسو. 

راځتتو تجليلونتتو تتته! انګلستتتان د استتتقالل ورځ نتته لتتريل هتتېڅ وختتت نتته ده          
ولې ولريل متوږ ولتې د استتقالل ډېترې      مستعمره شوېل نو د استقالل ورځ به

ورځې لرول يو وارې مستتعمره شتو او څتوک متو مستتعمره کتويل پته متوږ کتې          
خپل اجنټان وروزي استخبارات کار وکړي او موږ هغوی رادعوت کتړو ل کلته   
شاه شجاع او کله څوک. دلته چې نتاټو وويستتل بيتا بته یتې يتو استتقالل ګڼتول         

ي نجتتات ورځ وبللتتهل متتوږ هغتته هتتم نمتتانځول لکتته ډاکتتتر نجيتتځ اهلل هغتته د ملتت
ځکه چې شورويانو مو له دې وطن څخه وويستلل نو سبا چې نتاټو ووځتيل دا   
بته هتم بیتا نمتانځول نتو افغانتان بته بتل څته کتار نته کتويل تمتام عمتر بته ورځتې                 
نمانځيل موږ بايد هېڅ وخت مستعمره نه شو او موږ بايد هېڅ وخت غالم نته  

و يتتې واخيستتتې او د يهتتودو پتته البراتوارونتتو کتتې يتتې  شتتو. زمتتوږ د پښتتتنو وينتت
معاينه کړلېل چې زموږ جنټيتک پيتداکړيل چتې دا څته ډول قتوم دی چتې پتالر        
ورته مړ کړه او ځوی بيا نېغ وال  ويل سر يې نه ټيټېږيل دا جينيټيک يتې چتې   
کله معاينه کړل کله به يې ويل چتې دا د جرمنيتانو پته څېتر خلتک ديل اختر يتې        

دا بني اسرايل دي. يو وخت احمدي نياد وويل که چېترې استرايل پتر    وويل چې 
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موږ حمله وکړويل نو موږ به پر افغانانو يانو پښتنو بريد وکړول متا ويتل لکته    
چې احمدي نياد هماغه کتاب لوستتلی دی چتې متوږ يتې بنتي استرايل معرفتي        

 کړي يو.

پته افغانستتان   موږ بايد په خپتل عتزم او اراده د ټولتو استتخباراتي کړيتو مخته       
 کې ونيسو.

 نور مو وخت نه نيسمل ستاسو له توجه څخه ډېره مننه
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 محمد حلیم فدايي

 

 پښتانه او افراطیت
 

په فته الباري کتاب المظالم کې د رسول اهلل صتلی اهلل علیته وستلم دا حتدی      
رَسُولُ  شریف له بخاري څخه راو ل شویدی: ))عَْن أَنَدٍ رَضِيَ اللَُّه عَْنهُ قَالَ قَالَ

اْنصُْر أَخَاكَ ظَالِمنا أَْو مَْظلُومنتا قَتاُلوا يَتا رَسُتولَ اللَّتهِ       : اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَْيهِ وَسَلَّمَ
رواه البختاري   (( .هَذَا نَْنصُرُهُ مَْظلُومنا فَكَْيفَ نَْنصُرُهُ ظَالِمنا قَالَ تَْأُخذُ فَْوقَ يَدَْيتهِ 

(۲۴۴۴) 

مظلتوم وي مرستته ورستره وکتړه. صتحابه وو وفرمایتل       د خپل ورور که ظالم یا 
د مظلوم خو به مرسته وکړول اما د ظتالم څنګته مرستته     !چې ای د اهلل پیغمبره

وکړو؟ رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم ورته وفرمایتل دظتالم لته ظلتم څخته الې      
منت  کتول د هغته مرستتته ده.  بلته داچتې دلتته کلتته د پښتتنو د مظلومیتت خبتتره         

او لتته هغتتوی ستتره د تعصتتځ لتته املتته نتتهل  يد نتتورو قومونتتو د ستتپکاو کتتوول دا
ه څکله د یوه قوم یوازې پدې خاطر دفتاع ونت  ېبلکې د افراط مخه نیول دي.  ه

شي چې یو څوک په هغه قوم پتورې ا ه لتريل بلکتې د مظلتوم دفتاع وکتړي. پته        
 همدې تناظر کې یوې بنسټېزې پوښتنې ته په دې لیکنه کې ځواب ویل شتوی 

دي؟  مخکې ې دي او که افراطیت ته ټېل وهل شو يی چې  یا پښتانه افراطد
له دې چې دې پوښتنې ته ځواب ووایمل غوا م د افراطیتت تعریتف لوستتونکو    

ی ډیا کتې افراطیتت داستې تعریتف شتو     ېت ویکیپ يته و اندې کړم.  پته انګلیست  
 دی:

Extremism is  any ideology (particularly in politics or religion), 
considered to be far outside the mainstream attitudes of a 
society or to violate common. 
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چې  د ټولنې د معمتول   يافراطیت )په دین او سیاست کې( هغې نظریې ته وای
او منل شتوي طترز فکتر  څخته ډېتره دبانتدې وي او یتا د عمتومي اذهتانو څخته           

 ډېره ها خوا وي.

 One who advocates orفتتري ډیکشتتنري افراطیتتت داستتې تعریفتتوي:  
resorts to measures beyond the norm, especially in politics. 

نورمونو هاخوال په ځانګړي ډول په سیاست کې په  يوهغه څوک چې د منل شو
 نورو وسایلو تکیه کوي.

ن او سیاست کتې  زما له نظره افراطیت د اعتدال ضد دی او هرڅوک چې په دی
او ځتان   يری کتو ېت له ټاکل شویو متفق علیه اصولول قوانینو او حدودو څخته ت 

کتترم اهلل وجهتته  يدی. حضتترت علتت ياو ټولنتته غیتتر متوازنتته کتتويل هغتته افراطتت 
ر به زما سره په کرکته کتې دوزخ   ېه زما په محبت کې او ډبر خلک ېفرمايي: ))ډ

 ېومتتره ختتوږېره چتتې خلتتک د تتته وال  شتتي(( او پښتتتانه متتتل کتتوي چتتې: ))متته د   
او مته دومتره تریخېتږه چتې خلتک د ایستته واچتوي((. لته دوا و          يژوندی تېر کړ

 خبرو دا معلومېږي چې افراطیت په ښو او بدو دوا و کې امکان لري.

 افغان او افغانستان:
کالتته دمختته پښتتتنو تتته افغتتان او یتتا پتته ځینتتو روایتونتتوکې  ۱۷۰۰لته نتتن څختته  

کلونتو راهیستې د افغانستتان     ۷۰۰دی او لته   ویتل شتوی  اپګان د نورو له خوا 
کلمه په مختلفو اسنادو او کتابونو کې تر نتن پتورې استتعمالېږي او بتاالخره د     
افغان او افغانستان کلمتات او مفتاهیم د افغانستتان پته اساستي قتانون کتې د        

 هېواد په ټولو وګړو اطالق کېږي.

که د نورو ګاونتډیو هېوادونتو پته    حق دا وو چې پښتانه  او افغانستان ل اساسان
څېتتر پتته خپتتل اصتتلي او د اکثریتتت ولتتد پتته نتتوم نومتتول شتتوي وای امتتا قتتانونل  

دا کلمته پښتتنو پته وریتن تنتدي       يولسواکۍ او د اقلیتونو حقونو تته پته درنتاو   
منلې چې دا په خپله د قانونل ډیموکراستۍ او د نتورو حقونتو تته درنتاوی او د      
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 ۍفغتان او افغانستتان څخته دفتاع لته قانونمنتد      . لته ا یافراطیت خالف عمل د
 څخه دفاع او د تعصځ پر خالف مدني مبارزه ده.

 اسالم من حي  القوم منل:
ستولېل اعتتدال او عتدم     افغانان هغه ولد دی چې د اسالم مبارک دیتن چتې د  

تشدد دین دی او مزا( او فطرت یې ورسره برابر دی  پرتته لته چتون او چترا متن      
له استالم   ېری ځانګړتیاوېنه من الحی  الفرد. د افغانانو ډ لحی  القوم منلی

ده د رستول اهلل  يت سره ورته والی لري. مثال: د قر ن او حدیثو تتدوین تتر ډېتره بر   
صلی اهلل علیه وسلم پته زمانته کتې پته شتفاهي بڼته وو او خپتل لتو  او ژبتې تته           

ه پته شتفاهي   کې لنتډۍ او متلونته تتر ډېتره وختت       وژمن ول او د پښتنو په ادبیات
چتتې پتته کتتس متتس را   يديل هغتته ځکتته چتتې دومتتره امتتین د ي توګتته را نقتتل شتتو

او  هم لو  او ژبه یتې داستې قتانون دی چتې      ینقلولو کې یې خیانت نه دی کړ
او پته   يشتي متاتوالی. طتالق پته استالم کتې هتم بتد د        ه څ جتابر او ظتالم یتې نت    ېه

قتتي او قتتانوني پښتتنو کتتې هتتم. دا د افغانتتانو پتته خټته کتتې نغښتتتي فطتتري اخال  
او حقیقي تفسیر ورته نته   ځانګړنه ده او سره له دې چې د قر ن او حدیثو بشپړ

ل يښودل شوی امتا د همتدې لتو  او ژبتې پتر استاې پتر استالم کلتک وال  د          ید
ځکه چې هلته ددوی ترمنځ اعتدالل اختالق او لتو  درې مشتترکې ځتانګړنې     

 دي.

 :جرګه د مدني ټولنې تر ټولو پخوانی بنسس دی
د مدني ټولنې په ا ه ګڼې  او ځینې  وخت معکوسې انګېرنې موجتودې دي. د  
بېلګتتې پتته ډول:  ځینتتې  افغانتتان پتته دې بتتاور ديل چتتې متتدني ټولنتته یتتو نتتوی     
مفهوم دی او د بهرنۍ اجنډا یوه برخه ده؛ ځینې مدني ټولنه یتوازې او یتوازې   

م شتمېر محلتي   تر ښارونو او تعلتیم یافتته خلکتو پتورې محتدوده ګڼتي.  ډېتر کت        
ټولنې لکه جرګې د مدني ټولنې برخه نه ګڼې او ډېری افغانتان وایتي چتې دا د    

 مدني ټولنې برخه دي. 
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 سره پرتله کړو. ېټولنې او جرګې ځانګړتیاو يد مدن ئراځ

ل یا د افغانانو په اصطالح د حشتر او د  ي. داوطلځ او په خپله خوښه کار کو۱
 خدای د رضا لپاره کار کوي.

 دولتي ويل  په دې مانا چې د دولت په تشکیالتو کې واق  نه وي.نا. ۲

. غیتر انتفتاعي وي یتا پته بلته وینتا پته شخصتي ګټتو نته وي وال ه. د عامتته او           ۳
 .ولسي ګټو لپاره کار وکړيل نه د شخ  او ځان لپاره

. غیر حزبي او غیر پارتیزاني وي. د کتومې خاصتې ډلتې او ټپلتې لپتاره کتار       ۴
 کړي.ه ون

 یوه  منظم چوکاټ او اصولو کې کار کوي. . په۵

پته اجتمتاعي او ټتولنیز     ې.د غړو ترمنځ یې د عمل اشتراک موجتود ويل یعنت  ۶
 لري.ه ډول کار کوي او انفرادي بڼه ون

.غیتر سیاستتي ويل پتته دې مانتا چتتې سیاستتي واک تته د ځتتان د رستتېدو لپتتاره    ۷
 نه برابروي.فعال سیاست نه کويل بلکې نورو ته د سیاسي واک رسېدو زمی

متخاصتمو ډلتو تترمنځ     . د مذهځل رنګل نسل او قتوم پتر استاې پرېکتړې د    ۸
 پرېکړي نه کوي.

 . د مشورو او تفاهم په نتیجه کې پرېکړي کول.۹

ټولنه داسې تعریفوو: هغه ساحه یا حتوزه   يددې ځانګړتیاوو په تناظر کې مدن
یزاني ولستي  دولتيل غیر انتفاعيل غیر سیاسيل غیر حزبيل غیتر پتارت  ناچې 

موسسې او بنسټونه په رضتاکارانه ډولل د ولستي ګټتو د تتأمین لپتاره پته یتوه        
منظم چوکاټ او اصولو کې له کورنۍ څخه پورته او له دولتت څخته ښتکته پته     
ګتتډه  پتته کتتې فعالیتتت کتتويل متتدني ټولنتته وایتتي. پتته افغانستتتان کتتې دا ستتاحه  

 درلود.جرګه ده چې تقریبا د افغانانو له موجودیت سره وجود 
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له جرګې سره پرتله کړول کس مس یتو   ېځانګړتیاو( ۹) ټولنې پورته يکه د مدن
. امتتا متاستتفانه د وختتت د حکومتونتتو لتته ختتوا لکتته د نتتورو متمتتدینو     يډول د

لته دې   ېشتویل بلکت   یټولنو په څېر یې ماليل سیاسي او تخنیکي مالتړ نته د 
ګتړې تته تمبته    دي. همدې علت افغانان د جرګتې پتر ځتای ج    څخه محروم شوې

 دي. کړي

 د افراطيت خالف عملي ميکانيزمونه:
 ېد سولې د تحقق او افراطیت د له منځه و لو لپاره افغانتان لته پېړیتو راهیست    

ځانګړي اصتطالحات او عملتي منلتي میکانیزمونته لتري او د افغانتانو دود او       
کلتور دې بنسټیزې پوښتنې ته چې د افراطیتل محرومیتتل مظلومیتت مخته    

د وحتتتدت  ی. ډاکټتتتر کبیتتتر ستتتتور.بتتته څنګتتته نیتتتول کېتتتږيل ځتتتواب ویلتتتی دی
 دي:ي اشارې کړ ته میکانیزمونو ېګڼه کې ځین ۱۹۹۸مارچ  ۱۴ورځپا ې 

ستوله د څته متودې لپتاره د دوا و ختواو تترمینځ د جګتړې         : روغته  ستوله او 
چې د جرګې له خوا لګتول کېتږي او ټتاکلې ناغته ) جریمته ( پترې        يبندیز ته وای

ږي. روغته  ېت ایښودل کېږي چې کوم ا خ یې مات کړي د هغته څخته اخیستتل ک   
ل ټتولې پختوانۍ النجتې حتل او ورورولتي      يبیا دایمي جو ې او پخالینې ته وای

 .رته مینځ ته راشيېب

نو مقابل ا خ ته ننواتې ورځتي   لکله چې سړی ځان پړ) مالمت ( ګڼي : ننواتې
او بښنه غوا ي. د ننواتې منل د پښتنو یتو غتوره صتفت دی او د متړي لته بتدو       

ږي. په ننواتې کې زیات پښتانه د ځان سره پسونه هم بیايي او بیتا یتې   ېرېهم ت
ځکه چې پښتانه د  يلقران شریف او ښځې بیایهلته حاللوي او یا د ځان سره 

 .ښځو پړوني ته په درنه سترګه ګوري او خامخا یې بښنه مني

نتو د پتور    لکه څوک په یوه کلي کې پته چتا پتور لتري او نته یتې ورکتوي        : برمته
خاوند د پورو ي د کلي کسان او یا مال نیسي تر هغو یې نه ورکوي چتې د ده  

 .ږيېبیا د جرګو او مرکو له الرې فیصله ک ېبرمترې ېیې نه وي ورکړی ډ پور
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نتو دلتته ټتول     لیرغتل کتوي   یدښمن په یو ځتا  یکله چې یو بهرن : تړون اوتړه 
کتړه کتوي او پته ګتډه د یرغتل      ېږي پخپتل میتنځ کتې یتو تتړون او پر     ېولد راټتول 
 .مخه نیسي

نتو د کلتي ټتول خلتک د      لکله چې یوه کلي کې پته چتا دښتمن دا ه وکتړي     : چغه
 .ي او د باندیني خطر مخه نیسيځسره راو وسلو

کله چې د یوه تن لته وسته د لنتډ وختت درونتد کتار لکته غوبتل یتا کتوهی            :اشر
لپتتاره راغتتوا ي هغتتوی ورستتره  ېنتتو د کلتتي خلتتک د مرستتت لکنتتدل پتتوره نتته وي

 .لمه پالنه کويېمرسته کوي او دی به یې م

 نتو د  لږيېتتاوان ورست  که چا ته د کوم مصیبت له کبله  ټوله  ښېنهل ښندنه:
رتته روان  ېکلي خلک او خپلوان یتې ورتته پیستې راټولتوي چتې خپتل کتار پترې ب        

 .کړي

تته خپتل حتد     وجرګته دوا و ختوا   يتي حدبنتدي او بنستس ایښتودلو تته وا     : تیتږه 
 .ې په ماتولو ناغه ) جریمه ( لګويږتی معلوموي چې ترې به نه او ي او د

د پیغور په واسطه د پښتنو پښتو )صتفتونه( پته پوښتتنه کتې      :پیغور او بد ل
ر ډولونه ) قسمونه ( ېږي او پښتانه د بدل اخیستلو ته مال تړي. بدل ډېاچول ک

ږي چتې  ېت ورکتول ک  ېلري کله کله د روغې په حالت کې د مړي په بدل کې ښځ
ه ختوا  ( لېاو خپلوي مینځ ته راځي او یا د قاتل له پرې )ډل يورته وای« سوره» 

ورکتول  « کشتنده  » ږي چې ده ستاستو کتد وژلتی دی او    ېیو تن ورته په ګوته ک
بیتا  « کشتنده  »  ږي.ېت چې همدا وژلی شي او بتدل بته یتې نته اخیستتل ک      لږيېک

 .پته امتن کتې کتوي     رته بل وطن تته تښتتي او هلتته خپتل ستر     ېپس ګرځي او یا چ
ګري او تروریتزم   افراط چې نړیوال برجونه چا والوزلل دی داسې افراطیت نه د

ولتتد څختته   ي؟ او انتقتتام لتته یتتوه ستتوله خوښتتوونک    يماستتټرمایندان څتتوک د 
 اخیستل کېږي.

 منځګړی يا درېم ګړی:
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ګڼتو  د ل (Ceasefire(ل د اوربنتد ) Conflict Resolutionد شتخړو د هتوارۍ )  
( او بتتتتاالخره د خشتتتتونت  Facilitationا خونتتتتو تتتتترمنځ د چتتتتارو د استتتتانتیا )  

(Violence او )( جګتتړېWar( د ختمولتتو او د ستتولې )Peace د تحقتتق لپتتاره )
( ته د منلو و  Involved Parties( چې دوا و ا خونو )Mediatorدریم ګړي )

وي مهم نقش لوبوي او دا کار ټول د خبرو او تفاهم له الرې ترسره کېتږيل نته د   
 زور او جګړې له الرې. 

انستټیوټونه او ادارې جتو ې    په نړیواله کچه د پورتنیو هتدفونو لپتاره مستتقل   
او د پیسو په مقابتل کتې د یتوه او یتا بتل ا خ پته ګټته         ييدي چې البته په پروژه 

پرېکړه کويل اما افغانان یې د یوه اصیل کلتور او دود په توګته پته داوطلبانته    
ډول ترستتره کتتوي.  د ډېتترو مهمتتو نړیوالتتو میثتتاقونو او دریتتم ګتتړو د پرېکتتړو د   

م ګړو لته  ېدر تضمین خبره الینحل پاته ده اما جرګه د يجرایتطبیق لپاره تل د ا
الرې خپله پرېکړه وروسته له هغه چتې جرګته واک ورکتړيل پته ډېتره کمته متوده        
کې حلوي. زموږ ډېرو موسساتو دا ستونزه ځکه حل نه کړه چتې دلتته افغانتان    
بیا هم له دې ستوله ییتز حتق او نقتش څخته محتروم شتول.  کلته چتې دریتم ګتړی            

کتړه وکتتړي او مختتالف طترف لتته هغتتې څختته سترغړونه وکتتړيل دوی پتته ټتتول    پرې
قوت د هغتې مخته نیستي. دا ډول مینځګړتتوب ولتو کته یتو طترف مالمتت هتم           

تعبیرويل اما اوستنۍ   ماناپر  ۍل ځان ته پیغور نه ګڼي او نه یې د تسلیميکړ
ديل نته د ستتونزو د حتل     انتا په م ۍد سولې اکثره غیر فطري پروسې د تسلیم

 اره.لپ

 اربکي:
 تكتتړه ځوانتتانو څختته پتته برابتتر  عملتتي لولتتو لپتتاره ولتتد د  كتتړو دېجرګتتو د پر د

 ېچې ورتته اربکتی وايتي. اربكتی جرګت      ياندازه د ولسونو په تفاهم يوه ډله ټاک
پور د پورو و څخته واخلتي او د قتوم امنيتت      چېاو قوم ته بشپړ مسوليت لري 

دی او ورتتته  وستتاتي. پتته نتتوره نتتړۍ کتتې همتتدا دود یتتو څتته موسستتاتي شتتوی       
(Community Police وايتتتتي. دا ډول پتتتتولید قتتتتانون )قتتتتاموې داستتتتې  ي

 تعریفوي: 
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A philosophy that combines traditional aspects of law enforcement with 
prevention measures, problem-solving, community engagement, and 

community partnerships 

ژبا ه: هغه نظریه چې د قانون د تطبیق دودیتز ا خونته پته دې ډول چتې د ولتد      
تتتدابیرل د ستتتونزو حتتلل  د ولتتد ګتتډون او مالکیتتت پتته ځتتان کتتې را      يامنیتتت
د اصتتولو  يل ورتتته ولستتي پتتولید وايتتي.  بدختانتته دلتتته هتتم د اربکتت    يونغتتا 

ګمارل کېږي چې په اصل کتې قتوم او ولتد لته      يمخالف په بله بڼه او ډول وګړ
دې مهتم ستوله ییتز اجرايتي قتوت څخته محرومتول دي او یتو بتل ډول وربانتتدې          

 تپل کېږي.

 بدل:
قاتل ووژنتيل نتو    یکه یو څوک بل څوک مړکړي او د مړي د کورنۍ کوم بل غړ

ړي بدل واخیست او له همتدې  ویل کېږي چې دغه شخ  د خپلې کورنۍ د غ
 ۍ. په بدۍ کې د جینينېسره دوا و لوري د دریمګړو په خوله سولې ته سره ک

ل پته دې  هچې په خپله پروسه او یا وسیله څته ډول د  ورکولو ته هم بدل وايي. دا
ر شتول هتدف بیتا هتم ډېتر      يت کې ستونزې او خبرې شتهل اما کته یتې هتدف تته ځ    

دی. پتته  ینتتورو مسلستتلو قتلونتتو مخنیتتو  مقتتدې او هغتته د ستتولې تحقتتق او د 
طبیعت کې افغانان همدا ذهنیت او همتدا ځانګړتیتا لتري. پته افغانستتان کتې       

د سولې د مقدې هدف لپتاره ختو پته ملیونونتو افغانتان ووژل شتول او ال        ظاهران
 یتا افغانتان    یې وژنه روانه دهل  یتا دا مهذبتهل متمدنته او انستاني تګتالره ده؟      

 ؟یټېل وهل شو یجنګ نه د په یوه نابرابر

 مشرتوب:
(ل Village Leader(ل ملتک ) Community Leader(ل ختان ) Leaderمشتر ) 

( ټتول متمتدن او عصتري مفتاهیم     Protocolمېلمانه یا جرګه مار بدرګه کول  )
هڅتې دي او د افغانتانو پته کلتتور کتې لته        ېچې اصلي دنده یې ستوله ییتز   يد

 پخوا موجود دي.  
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ينتتدګلوۍ کتتې ېتتتاریخ فلستتفه د بتتدرګې پتته پ  يحتتداد د ملتت مرحتتوم قتتدرت اهلل
داستې لیکتي: )) بتدرګې تتته پته اوستني اصتطالح کتتې تشتريفات وايتي.  بدرګتته         

لمانته  ېدنده جرګته متارل م   ید دو چېږي ېدلام د با اعتباره ځوانانو څخه جو 
 ته رسوي او يا د ېسيم ېڅخه بل ېسيم ېدښمني ولري ديو چېنور  ېاو داس

خپلتو ستيمو تته راولتي او یتا       ېډل خلك او ېنيځ چېوي لپاره وي عزت او درنا
تته بيتايي. د بتدرګې خلتك ز ورل جنګيتالي او وستله بنتد تكتړه          ېیې بلې ستيم 

هتم وي لته    ېپته ټولتو اصتولو پتوه وي. بدرګته داست       ۍپښتونول خلك وي اوهم د
 ېستتپين ستتر  ېنتتو پتته بدرګتته لتت   ليتتا څتتو لستته وي  ېيتتواز ېرمنتتېنجلتتۍ او م

 د چتې ځكته   لتته پته امتن رستوي     ېستيم  ېخپلت  ېاوښتځ  ۍنجل ېوي چ ېمېرمن
عزتل پتل او  د ېله څ چا ته پېعزت سيمه وي بايد ه د امن او ېپښتنو سيم

ږي.(( دلته په امنیتتي ځواکونتو کتې د ا تیتا پته وختت کتې د        ېمال تاوان ونه رس
ښتتځو ګتتډون او د ښتتځو پتتر و انتتدې د خشتتونت او افتتراط مخنیتتوی د افغانتتانو  

 کوي چې: يړنه ده. دا لنډۍ هم د پښتون د اصليت عکاسمهمه ځانګ

 شوهه که د زلمو نه پوره ن

 نکۍ به دې ګټينهيګرانه وطنه ج

 

خټک په افغان کلتور کې د رهبر او مشر ځانګړتیاوې داسې بیتان  خان خوشال 
 دي:ي کړ

 هغه دی هر چانه دی د لار د يخان

 وي نه په زر صرفه یې نه په سر چې

 ید باېسره ز سخاوت او شجاعت

 له سخا ينه و يبهادر به خال

 خان هغه ګڼل خو ل بخښل لا ېچ

 خان هغه ېلري توره د تور ېچ
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چتې هرڅتوک    يهتم داد  ېپه معاصر او متمدن تعریفاتو کې د لیډر ځانګړتیتاو 
لیډر نه دیل فداکاريل سخاوتل شجاعتل ز ورتیتا او دستترخوان د یتوه ښته     

و لیډر هرڅته د ملتت او قتوم لپتاره کتويل      لیډر له ځینو ځانګړتیاوو څخه دي ا
ځان لپاره؟   یا افغانان له داسې یوه لیتډر څخته محتروم شتوي نته دي؟ او       نه د

ټولنه او مشرتوب طبیعتي رشتد تته نته پرېښتودل کېتږي؟ د        ېکه یې لري نه؟ ول
 :يوای یغزلبڼ شاعر استاد صدیق پسرل

 اتېدرانه به وي پتتتتتتتتتتتتراته پ لدا دنیا د سپکو ده

 خاورې چې هم سپکې شي بې باله الوتالی شي

چتې وايتي    ود پښتنو په خټه کتې اعتتدال او عتدالت نغښتتی دی. تاستو وګتور      
وینه په وینه نه پاکېږي او د قتتل پته موضتوع کتې ټولته هڅته دا وي چتې روغته         

ټینګتار کتوي. پښتتانه د ستوله      ېپتر بخښتنې او عفتو    یوشي او اسالم هم لتومړ 
قتانونل جرګتهل ستوله او روغتهل ننتواتېل بښتنهل برمتتهل         ییز حل لپاره اساستي 

مرکهل اربکتیل درېیمګتړیل اشترل تېتږهل پړونتیل بدرګتهل تتړه او تتړونل چغتهل          
مشرل خان او ... لري. نو ویالی شو چې افراطیتت د پښتتون د متزا( او فطترت     
ختتتالف عمتتتل دیل البتتتته د محرومیتتتتل انتتتزوال مشتتترتابه او ټولتتتو سیاستتتيل    

يل تعلیمتتتتي او امنیتتتتتي پروستتتتو څختتتته محرومتتتتول او د  فرهنګتتتتيل اقتصتتتتاد
افغانستان طبیعي سرحدونه په سیاسي تپل شویو سرحدونو بتدلول او بتاالخره   
له خپل وطن څخه نورو هېوادونو ته د مهاجرت لپاره مجبورولل دوی پیغتورل  
بدل او انتقام ته چې تر ټولتو اخرنتۍ وستیله دهل مجبتوروي او کته یتې وې ونته        

ښتتي ګومتتل ښتته ده. همتتدا اوې د ېیتتا وايتتي چتتې تتتر وژلتتي زوی پرنتتو ب لرستېږي 
او جګتتړه یتتي مجبتتوري دهل کنتته   ۍوستت ېدوی د بتت د يپښتتتون ولتتد بتتې تفتتاوت

متاع ده چتې د مصترف    يشتهل دا هم یوه وارداته ددوی په خټه کې افراطیت ن
یتتې نړیواتتل او ستتیمه ییتتز   ياو خرڅتتوونک  يبتتازار یتتې افغانستتتانل تولیتتدونک 

پښتانه جرګه مار ديل امتا جګتړه متار نته دی. البتته ددې یادونته       . يسوداګر د
هم ا ینه ده چې ووایو د پښتنو په عمل او ځینو دودونتو کتې افراطیتت شتته او     

دی چې ددې دودونو د اصالح لپاره هیڅ کار  ېهغه هم له دې کبله پر ځای پات
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دا . ید رون ستاتل شتوی  ېت نه دی شوی او پته زوره لته حکومتت او دولتت څخته ب     
حتمتتي نتتته ده چتتې د یتتتو کتتد افراطتتتي عمتتل د هغتتته قتتوم د فکتتتر او طبیعتتتت      

تجربتې   يطبیعتت او جنګت   ي.  لته بتل پلتوهل د پښتتنو د غرنت     ياستازیتوب وکتړ 
ده چې نظامونه او دولتونه یې ورباندې چپه  څخه پردیو داسې ګټه پورته کړې

 دولتت او ملتت جتو ونې پته ځتانګړي ډول امنیتتي       ل اما ددوی څخته د يدي کړ
چتې استتفاده نته ده کتړېل بلکتې       بنسټونو په سمبالښت او ټینګښت کې نته دا 

دي. دا محرومیتت  ي په زوره یې د قومي سیاستونو په نتیجته کتې محتروم کتړ    
چتتې پتتردي دوی د نظتتامونو لپتتاره د یتتوه ګتتواښ او     يدي دوی تتتل مجبتتور کتتړ 

 وسېلې په توګه وکاروي. 

ه ونته نیتول شتيل ورو ورو بته     کلنه نا برابره جګتړه کتېل کته یتې مخت      ۳۵په دې 
بتتاالخره جګتتړه پتته یتتوه طبیعتتي کلتتتور بدلتته شتتي او لتته یتتو نستتل څختته بتته بتتل تتته  
انتقالېږي او افراطیت به بیا باالخره د راتلوونکو نسلونو یتو نته مهارېتدونکې    

برل ټغرل دفتر او سوداګر تترمنځ د افراطیتت   مځانګړنه شي. هیله ده دولت د م
ل لپتتاره یتتو مشتتترک لرلیتتد د منظمتتو اقتصتتاديل     د لتته منځتته و لتتو او اعتتتدا  

او دینتي پروګرامونتو لته الرې رامنځتته      يفرهنګيل اجتماعيل سیاسيل امنیت
 کړي.
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 دوکتور شفیق صمیم وینا

 

 اسالم علیکم! 

لتتومړی مننتته کتتوم لتته استتتاد یتتون څختته او راغلتتو رستتنیو نتته هتتم مننتته کتتوم پتته      
یتوازې راغلتې زه تترې مننتدوی     ځانکړي ډول له حسینه ګل تنهتا  ختور تته چتې     

 یمل بیا هم ټولو راغلو مېلمنو ته ښه راغالست وایم.

 زما موضوع د عربي هېوادونو سره دافغانستان ا یکې  

استالمي هېوادونته دي چتې هغته د او ای ستي د استالمي        ۵۷په ټوله نتړۍ کتې   
عربتي هېوادونته دي    ۲۲هېوادونو مرستندویه سازمان کې سره راټول دي چې 

ا په عرب لیګ کې شامل دیل عربي هېوادونته بیتا پته داختل کتې چتې د       چې د
اسالمي هېوادونو سازمان  چې اصلی دی په دې کې بیا ټول  عربتي هېوادونته   
شتتامل ديل د خلیجتتي هېوادونتتو ستتازمان چتتې دا شتتپږ هېوادونتته دي عربتتي       

 اماراتل کوېسل بحرینل قطرل سلطنت عمانل سعودي عربستان

و ټولنته د مغترب عربتي هېوادونتو ټولنته الجزایترل ټتوندل        د افریقايي هېوادون
لیبیال المغرب او موریتیانال په زیاتره عربي هېوادونتو کتې سیاستي نظامونته     
په میراثتي ډول حکومتونته کتوي افغانستتان چتې د استالمي نتړۍ یتو مهتم جتز           
دیل ټول عربي هېوادونه چې اسالمي هېوادونه دي او افغانستان هم استالمي  

 ی ډېر سره مشترکات لري.هېواد د

ځم دې ته چې عربي هېوادونه سره موږ ریښتیا هم ګډ مشترکات لرول پتدې  ار
کتتې شتتک نشتتته چتتې  کلتته چتتې صتتحابه کتترام راغلتتي دي او نتتړۍ تتته یتتې استتالم  
رارسولی دی زموږ هېواد ته یې هم رارسولی دی د هماغه وخت نته مستلمانان   

سیاستيل دینتي  او اقتصتادي  او    یول موږ د عربي هېوادونو سره په ګڼو برختو  
ټولنیزو چارو کې ا یکې لرو  خو د خپګان خبتره داده چتې پته اقتصتادي برختو      
کې زموږ ا یکې د عربي هېوادونو سره کمې دي لکه څنګه چې ظریف صتیځ  
وویلې چې موږ په اماراتو کې ډېتر افغانتان لترول ډېتر د تعجتځ خبتره داده چتې        
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پته یتو ښتار کتې کتار کتوي ختو دبتده بختته          موږ په عمان کې درې زره کتارګران  
ټتتول د خوستتت او پکتیتتا ديل هتتېڅ بتتل افغتتان نشتتته د بتتل قتتومل متتوږ ټولتتو           
توکمونو او ژبو ته احترام لرو خو پخپله ژبه باندې ټینګار کوول زمتوږ متال دې   
هتم پتته خپلته ژبتته خبترې وکتتړيل زمتوږ ډاکټتتر دې هتم پخپلتته ژبته خبتترې وکتتړيل       

په پښتو ژبه خبرې وکړي او دا کوم عیتځ نته دی    زموږامام دې هم په خطبه کې
دا زمتتتوږ حتتتق دیل ختتتو زمتتتوږ ا یکتتتې د عربتتتو ستتتره کتتتم رنګتتتې دي یتتتانې          
ډيپلومتتاټیکې ا یکتتې متتو کمتتزورې  ديل علتتتت یتتې دادی چتتې هلتتته زمتتتوږ        
سفارتونه وروسته جو  شويل د بېلګې په توګه په سعودي عربستان کې ملتک  

وی پتته لتتومړي ستترک ې یتتوازې د عبتدالعزیز چتتې موستتد داوستتني دولتتت دی د 
خلیجي هېوادونو سره ا یکتې درلتودې او خپتل یتو د تتره زوی هغته یتې دیتوې         
معاهدې د السلیکولو لپاره خلیجتي هېوادونتو تته لېږلتی وو هغته یتوه الستلیک         
وکړه چې پواسطه یې عراق او نجځ سرا جال شتول دا د ډیورنتډ دکرښتې پشتان     

هغتته معاهتتده یتتې ملغتتا اعتتالن کتتړهل د   نتتاو ه معاهتتده وهل  نتتو هماغتته وه چتتې   
افغانستتتان پتته تتتاریخ کتتې لتتومړنۍ ا یکتتې میتتروید نیکتته ټینګتتې کتتړي چتتې    
لتتومړي ځتتل لپتتاره حجتتتاز تتته وال او  حرمینتتو شتتریفینو لتتته امامتتانو نتته فتتتتوا         
واخیسته د ګرګین پر ضد چې تاریخ کې مشتهوره کیسته ده او د هغتوی څخته     

ید نیکه لومړنی ستفیر خپتل ورور   یې د ګورګین پرضد فتوا واخیسته ل میرو
یتې هندوستتتان تتته لېږلتتی وو ختو عربتتي هېوادونتتو تتته یتې خپتتل ستتفیران نتته دي    
لېږليل خو د احمدشاه بابا په وخت کې چې نهه مهتم پوستټونه جتو  شتول او د     
عثماني دولت ته احمدشاه بابا لیک  عثماني خلیفه ته استولی وو او پکې یتې  

کتړی او ددې پته ویتا  ماتته پته مدینته منتوره         لیکلي وو چې ما هندوستان فته
کې یو مسجد زما پته نتوم کتړه هماغته ده چتې خلیفته د بابتا خبتره ومنلتهل دا د          
ا یکتتو یتتوه سلستتله وهل د بارکزیتتانو او محمتتدزیانو پتته دوره کتتې هتتم د امیتتر       
شېرعلي خان امیر یعقوب خان او عبدالرحمان خان په وختت کتې هتم څته ناڅته      

ه داده چې د امیر حبیتځ اهلل ختان پته وختت کتې د بهرنیتو       ا یکې وېل قوي خبر
چارو وزارت جتو  شتول بیتا غتازي امتان اهلل ختان پته وختت کتې خپلته ال  او   د           

ورځو کې ورته د لرګیو نه قصتر جتو  کتړ او ورتته یتې ډالتۍ        ۲۲سعودي پاچا  
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کتتړل د نادرشتتاه ختتان پتته وختتت کتتې سیاستتي ا یکتتې ال قتتوي شتتوې ستتفیر ال  او   
ر هلته محمد صادق مجددي وو بیا د ظاهر شاه په وختت کتې چتې    لومړی سفی

محمد هاشم مېوندوال کله صداعظم شو بیتا عبتدالهادي ختان داوی سفیرشتو     
بیتتا شتتمد التتدین مجتتروح پتته قتتاهره کتتې ستتفیر شتتول پتته جتتده کتتې قونلستتګري   
موجتوده وهل همدارنګتته پتته عتتراق کتتېل اردن کلتته چتتې د پښتونستتتان مستتله را  

ربانو پکې ډېر مهم رول لوبوه چتې پخپلته د مصتر پاچتا جماتل      اوچته شوه بیا ع
عبدالناصر دلته راغی او استاد سیاف دهغته ترجمتاني دلتته کلولتهل او نتور د      
سعودي پاچا هم هیت راواستوه او د پاکستان او افغانستان النجه یو څته کمته   

 شوهل موږ وایو چې عربي هېوادونه ولې موږ ته مهم دي

کتتې کلتته چتتې زمتتوږ ستتفیران استتتول کېتتږي هغتته پتته عربتتي  پتته عربتتي هېوادونتتو 
کولتور او ژبه نه پوهېږيل خو زموږ سفیرانو ته دا شرم ښکاري ماچې اکثتره د  
ځینې سفیرانو نه پوښتنه کړې چې ولې ا یکې نته پتالئ؟ دوی وايتي دلتته ټتول      
وهابیان او اخوانیان دي او موږ ته ګټه نته شتي رستولی! دوی تته متوږ ا تیتا نته        

او زمتتوږ پتته وطتتن کتتې النجتتې جتتو ويل ټتتول عربتتي هېوادونتته استتالمي           لتترو 
هېوادونه دي او افغانستان هم په اسالمي نړۍ کې یو مشهور استالمي هېتواد   
دی. کې ټولو افغانانو ته په درنه سترګه ګتوري پته ځتانګړي ډول پښتتنو تته پته       
ډېره درنه سترګه ګتوريل ځګته هغتوی تته داحقیقتت رستېدلی چتې افغانستتان         

د اسالم مقدې دین پښتتنو ستاتلي او پته افغانستتان کتې  داستالم مقتدې         کې
 دین د پښتنو پر سر ساتل شوی دی.
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 پروفيسور عبدالخالق رشید وينا
 

 موږ څنګه کوالی شو چې ځان شعوري کړول پښتون شعوري کړو؟

یو ملتت  یتو قتوم چتې څلتور زره کلتن تتاریخ لتري پته دې ختاوره کتې لتري او پته              
چتتا نتته وي پورتتته کتتړیل هتتر څتتوک چتتې دلتتته راغلتتي یتتا یتتې    همتتدې متتوده کتتې  

مقاومت ورسره کړی یا یې پخپل ځان کتړي حتل کتړي او یتا ورځنتې پته تېښتته        
تښتېدلي ديل دا چې د یوه ملت لپاره دا چاند شتته او دا د ډېترو ملتونتو پته     
برخه نه دیل متوږ چتې د نتړۍ د ملتونتو تتاریخ لولتو هغتوی د یتوه ځتای نته بتل            

ملتونه تللی راغلي دي ختو متوږ دا ویتا  لترو چتې متوږ څلتور زره او        ځای ته دا 
اتلد کاله  پدې خاوره زموږ موجودبت ثابت پاتې شوی دی .موږ خپتل هېتواد   

 کې یو  چېرته تللی نه یول او مرګ او ژوند مو همدلته تېر کړی دی.

ایتتا متتوږ اوې پتتدې بانتتدې فکتتر کتتړی دی چتتې متتوږ څنګتته کتتوالی شتتو پښتتتون   
 شعوري کړو

تعلیم مو کمزوری دیل تاریخ  مو چې مهم دی موږ یې لرو هغه مو هم له یتاده  
وتلی دیل زه په هندوستان کې اوه زره محصلین لرم په اوه زره محصلینو کتې  
څلور زره پښتانه ديل ولې هر یو نه چې پوښتنه وکړې چې ته د کوم ځای یتې؟  

خان او احمتد شتاه بابتا     ولې د خپل کلي او وطن په تاریخ نه پوهېږيل امان اهلل
 په ا ه معلومات یې خو ال څه کوې!. 

شېرشاه سوري  به ویلې چې قبیلویتت پرېتږده! قومیتت غتوره کتړو! شېرشتاه د       
کاتتل ک د هندوستتتان   ۲۰۰۳هندوستتتان پتته تتتاریخ کتتې هغتته پاچتتا وه چتتې پتته     

صدراعظم وا( پايي د الل کال نه اعالن وکړ او ویې ویتل چتې ای د هندوستتان    
تاسو پدې مه مغروره کېږْو چتې متوږ پرمختتګ کتړی او متوږ اتتوم جتو         ملته! 

کړیل تراوسه پورې مو د افغان ښېرشاه هغه پالنونه چې هندوستتان لپتاره یتې    
 جو  کړي وو نه دي عملي کړي.
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یو ملت چې دوه سوه کالته چتې دی حتاکم وه د هنتد تتره بحتره تتر مرکتزي استیا          
ورنې لپاره هېڅ چاند نته لتري او ځتان    پورې تر ایران پورې تراوسه د ځان د ژغ

ترې نه شي ایستلیل جنګ دې د امپریالېزم سره دیل دسوستیالېزم ستره دیل   
خو موبایل د هغوی استعمالوېل پیستې یتې هغتوی تته ځتيل اوې پتدې پېتړۍ        
کې پښتون لپاره څه ا تیا ده  خو پاچاختان یتوه پېتړۍ مخکتې وویتل چتې عتدم        

زینۍ الره دهل شتتپږ ګاونتتډیان دې اټتتومي تشتدد د پښتتتنو لپتتاره د ژغتتورنې یتتوا 
وستتلې لتتريل یتتو کالشتتیفکوف بانتتدې څتته نتته کېتتږيل  زوی او لتتور بانتتدې دې    
تعلتیم وکتړه! تتر څتو ستیال شتېل دې تته وایتي شتعوري کېتدلل زمتا یتوه لتور ده              
وايي زما یو پاکستاني صنفي وايتي زه افغتان یتمل ختو زمتوږ افغانتان وايتي زه        

اچتا ختان فلستفه نتورو عملتي کتړه ختو متوږ یتې هتم           تاجک یمل زه هتزاره یتمل د ب  
عملي کړول زه د غزني یم د غزني والیت نته یتو پښتتون وکیتل رانغتیل حاتل دا       

 چې غزني یو پښتون والیت دی.

حق غوښتل کېږي ورکول کېږي نهل زموږ دحل الره داده چې کتار وکتړو دا ونته    
 ګورو چې خلک څه کويل خلکو خبرو پسې ونه ګرځوو.

ې متتوږ کتتدر نتته لتترول همتتدا اوې د کانتتاډا او امریکتتا پتته مهمتتو      داستتې نتته چتت 
پوهنتونونو کې دپښتانه ځوانان درې ورکتويل ایتا متوږ خبتر یتوو ایتا لته دوی        

 څخه مو ګټه اخیستېل پدې هیله چې پښتنو شته ستونزې حل شي

 مننه
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 غالم جيالني ځواک وينا

 
 په تېره یوه لسیزه کې وژل شوي پښتانه مشران

 

سالمونه وایمل دلته د ستونزو په ا ه خبرې کېتږيل زمتوږ تتر ټولتو لویته      ټولو ته 
ستونزه داده چې موږ سره تقسیم یوول زموږ وجود پته دوه برختو وېشتل شتویل     
لر اوبر دې واوريل تر څو چې لر اوبر پښتون یوځتای نته شتي زمتوږ ستتونزه نته       

 حلېږيل یو کېږو که نه قسم په خدای چې ورکېږو:.

ملتونه که لوری وټاکي  او تکل وکړي هرو مرو پایله ورکتويل ځکته د ملتونتو    
مخه څوک نشي نیولیل پښتو کې یو متل دی وايتي ستل دې ومتره ختو یتو دې      
مه مرهل خوزموږ پښتانه هم یو مري او هم سل مريل دا یتوازې د جګتړې خبتره    

څته شتوې   نه دهل او نه هم تصادفي خبتره ده پته ډېتر سیستتماتیک ډول بانتدې ه     
ډېر پښتانه مشران ختم کړي او پشتانه د رهبرۍ نه بې برخې شي پته ځتانګړي   
ډول په تېرو دیارلد کلونو کېل له دې پختوا هتم قتومي مشتران لته صتحنې نته        
وویستل شيل کله چې د خلق ګوند له ختوا کوداتتا وشتوا پښتتنو مشترانو ستره       

کېتده چتې    داسې کار وشو لکه  سیاسي مخالفینل هغې وخت کې داسې فکتر 
د پاڅون یوه هسته کېدای شي همدا قتومي مشتران ويل او د مترقتي ټتولنې د     
جو ولو په پلمه باندې دا سلسله پیل شوهل په قبیلوي ټولنه کې قتومي مشتران   
برخلیک ټاکي او په مترقي ټولنو کې سیاسي ګوندونه لوری ټاکيل د جهاد پته  

ي مشرانو کول دا کتار  وخت کې دا کار قصدي وشولل کوم کارونه به چې قوم
قومندانانو وکړلل ای اېد ای دا کار وکړل چې مستقیم ډول یې قومندانان تر 
خپل کنټرول الندې راوستلل پاکستان ته یې ګټه داوه چې په محلتي ستطحه د   
پېښتتو جریتتان کتتې دوی شتتامل کتتړل پتته هتتره ستتیمه کتتې یتتې نفتتوذ پیتتدا کتتړل او    

اتو سره متو ا یکته ده یتانې ای اېتد     قومندانانو به په ډېر ویا  ویل چې د مقام
ای سره مو ا یکه دهل دې کار طالبانو ته زمینه برابره کړهل بیا القاعتده راغلته   
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او د سپټمبر پېښې وشوې او نړیواله ټولنه داغله هیلته داوه چتې بیتا بته قتومي      
جو ښتتتونه بېرتتته خپتتل ځتتای ومتتوميل ختتو حکومتتت دا نیتتت نتته درلتتودل پتته          

ښتنې برختې شتمالټلوالې نته غوښتتل چتې پښتتانه        ځانګړي ډول د حکومتت غو 
 قومي جو ښتونه رامنځته شي.

او دوی نه قصدي نه غوښتل چې پښتتانه بېرتته پته طبعتي ډول رامنځتته شتيل       
طالبان بېرته را پورته کړای شولل د خپلو موخو لپتاره پتدې مرحلته کتې چتې د      

رګته وهل  طالبانو د نفوذ د مخنیوي لپاره یواځینې ګتواښ قتومي مشترانل او ج   
بیا د قومي مشرانو وژل شروع شولل یوازې شپږ سوه قومي مشترانو نته زیتات    

 په کندهار کې ووژل شول.

ویل کېږي نيدې دریالد سوه قومي مشران پته پښتتونخوا کتې وژل کېتږيل پته      
وزیرستان کې اصلي قومي مشر نه دی پاتې شوی ټول له منځه و ل شتويل دا  

نلريل داستې سیاستي رهبریتت نشتته او نته      ددې لپاره چې پښتانه خپل رهبر و
سیاسي قوت شته چې د پښتنو د حقوقو څخه دفتاع وکتړيل شتمالټلوالې ونته     
غوښتل چې پښتانه خپل رهبر ولريل په شمالي والیتونو کتې یتې ټلوالته کتوي     

 او په جنوبي والیتونو کې یې طالځ کوي چې پښتانه خپل رهبر ولري.

منځته ال  شتي او بتې رهبتره شتيل حتل الره        ددې لپاره چې د پښتون نشنلېزم له
یې داده چې پښتانه مشر پیدا کړي او سره بیا منسجم شتي کته نته دا ستتونزې     

 نه حلېږي.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 د افغانستان ملي تحريک

 )پښتون په تراژيدۍ کې او د ژغورنې الر(

 برخوالود يو ورځني نړيوالل پوهنيزل شننيز او څېړنيز سيمينار د 

 پرېکړه ليک 
 مه نېټه۷ل کال د وږي  ۱۳۹۲

 افغانستان -کابل
 
مه نېټه په کابل سټار هوټل کې يو يتو ورځنتی   )۷(د وږي مياشتې پر  کالل ۱۳۹۲د 

او پوهنيز ستيمينار جتو  شتو. پته دې ستيمينار کتې پته لستګونو لترو بتر افغتان             نړيوال
ليکوالول پوهانو او د بېالبېلو برخو کارپوهانو ګډون درلود. د سيمينار ويناوالو دې 
ترخه واقعيت ته ګوته ونيولهل چې پښتانه په يو لوی ناورين او يوه ترخه تراژيدۍ کې 

ازې پښتانه سېزل کېږيل نو ددې اټکل شته چتې  راګير دي. په تراژيدۍ کې که نن يو
ددې غميزې لمبې به نورو لترې نتږدې ولستونو او ستيمو تته هتم ورستېږي. د ستيمينار         
ګډونوالو پر دې ټينګار وکړ چې ستوله د ټولتو ولستونو يتو مهتم ضترورت دی او بايتد        
دي چې ولسونه يتو بتل ستره مرستته او همکتاري وکتړي. د ستيمينار ګتډونوالو پته دې          

 ب دغه الندې پرېکړه ليک صادر کړ:با

پښتانه په لوی الې په روانه لويه تراژيدۍ کې ساتل کېتږيل هتر څتوک چتې لته هتر        -۱
لوري ددې تراژيدۍ اوږدول غوا يل وروستۍ لمبې به يتې دوی تته هتم ورستېږيل نتو      
 پتتتتتتتتتتته کتتتتتتتتتتتار ده چتتتتتتتتتتتې لتتتتتتتتتتته هتتتتتتتتتتتر ډول لمستتتتتتتتتتتونو څختتتتتتتتتتته الې واخلتتتتتتتتتتتي.   

شتتوېل دا دوا ه پديتتدې د پښتتتون لتته   افتتراط او تفتتريط پتتر پښتتتون ولتتد تحميتتل   -۲
 اصلي کرکتر سره ا خ نه لګوي.
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پښتو ژبه يوه محرومه او محکومه ژبه دهل په دې محکوميت او محروميت کې د  -۳
پښتنو د رقيبانو ترڅنتګ خپلته پښتتنو هتم ونتډه اخيستتېل متوږ نتور پته هتېڅ ډول دا           

 محروميتل محکوميت او مظلوميت نه شو زغمالی.

کې اوې د يو اساسي سياستي حرکتت او مشترتابه ختال دهل ددې ختال د      په پښتنو  -۴
 ډکولو لپاره بايد په تدبير او دقت ګام پورته شي.

پښتانه په لوی الې د ولسواکۍ او ټاکنو له بهيتر لترې ستاتل کېتږيل داستې الرې       -۵
چارې بايد ولټول شيل چې پښتانه د خپل قومي اکثريت په شان سياسي اکثريت هم 

 ي.ثابت کړ

يو زيات شمېر د مضر مصلحت او مضر احتياط پر نتاروغۍ اختته ديل لته هترې      -۶
 ممکنتتتتتتتې الرې چتتتتتتتې ويل ژر تتتتتتتتر ژره بايتتتتتتتد ددې نتتتتتتتاروغۍ درملنتتتتتتته وشتتتتتتتتي.      

جګړه د پښتنو ټول ارزښتتونه لته منځته و يل همتدا اوې د بېالبېلتو جګتړه متارو         -۷
ډول د زغتم او توجیته و    غا و له خوا د پښتنو عاموژنه روانه ده ل دا عاموژنه په هېڅ 

نتته دهل لتته ټولتتو نړیوالتتو او کورنیتتو بشتتري ستتازمانونو څختته غتتوا و چتتې د پښتتتنو د       
 جنوسایډ د ختمولو لپاره خپل غږ پورته کړي.

د تعلیم نشتوالیاو ناعاموالی او اقتصادي فقر د پښتنو د بتدمرغۍ نتور عوامتل     -۸
څخه غوښتنه کتوو چتې د پښتتنو    ديل د پوهنې وزارت په ګډون له ټولو ا وندو ادارو 

 له استحقاق سره سره سم هغوی ته برابر کړي.

د ډيورنډ کرښه يوه منحوسهل کرغېړنه او جبري کرښته دهل يتو واحتد ملتت يتې پتر        -۹
دوو برخو پته جبتري ډول وېشتلیل دا سترطاني کرښته پته هتېڅ وجته د منلتو و  نته ده او           

 او کرښه يې هم مړه ده.څومره ژر چې کېږي بايد د ې و ې شيل ډيورنډ مړ 

د سيمينار ګډونوال د سيمينار د ويناوالو له نورو ګټورو ويناوو سره هم موافق  -۱۰
 دي او په ټوليز ډول يې تاريدوي.

د سيمينار ګډونوال غوښتنه کوي چې ددې سيمينار ويناوې او ليکنې دې په کتتابي  
 .بڼه هم چاپ شي او د رسنيو له الرې دې هم خپرې شي
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