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 .دي  خوندي سره ټولني خپرندويي او لیکوال له حقوق خپرولو او چاپ د کتاب د

 

 

 عینکي سیاسي :  نومد کتاب 

  همت عبدالنافع :   لیکوال

 ش٨٨١١ :  کال چاپ د

 شینواری هژبر :  هطرح پښتۍ د

 an_himmat@yahoo.com :   برېښنالیک

 ١١٧٨٩١١٨٧١٩٠٨ : : ټلیفون ګرځنده

 برېښنايي کتابتون لراوبر ډاټ کامد  -  مختار احمد احسان :   چاري انالين

                              www.Larawbar.com 
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اهداء کوم چي دا کتاب هر هغه چا ته 

.د سولي لپاره مبارزه کوي  

 عبدالنافع همت
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پهه خپرونهو پیهل وکهړ چهي د امتیهاز       ( ترجمان)لمريز کال د طنز او ټوکو لومړنۍ جريدې  (٨٨٩٩)په افغانستان کي په 

دې خپلهواکي او ملهي   . څښتن يې ارواښاد ډاکټر عبدالرحیم نوين او مسئول چلوونکی يې استاد علي اصغر بشهیر و 

نو د دردونو او هیلو ترجمهاني کولههپ پهه لهږ وخهت کهي ډېهر طنهز لیکهوال پهر           جريدې چي په رښتیا يې د مظلومو افغانا

 .ځان راټول کړل

د خلکههو د حقوقههو سههاتنهپ د خلکههو هوسهها ژونههدپ بههې سههواديپ بههې وزلههي اود ټههولنیزو خههدمتونو نشههتوالی د ترجمههان   

وپ قاچهها  جريههدې عمههده مواههوعګاني وې چههي پههه دې ډول يههې پههه افغههاني ټولنههه کههي دکالمههانوپ بههډي اخیسههتونک    

ترجمهان پهر دې سهربېره د    . وړونکوپ مفهت خهوروپ سهود خوړونکهو او چالبهازانو پهر وړانهدي ښهکاره مورچهل نیهولی و          

لمريز کهال   (٨٨٩٩)ځوانو ادبي څېروپ لیکوالوپ شاعرانو او طنز لیکوالو د روزني مکتب هم و چي نوموړې جريده د 

ددې اخبهار پهه ههره ګ هه     . اښ تر میاشتي پهوري يهې دوام وکهړ   لمريز کال د چنګ (٨٨٠۲)د وري په میاشت کي پیل او د 

 .کي به د هیواد په ملي ژبه پښتو هم طنزونه خپرېدل چي خوږ ژبي لیکوال عبداالحد وحید به لیکل

په پنځوسمه لسیزه کي د طنز لیکني بهیر ورو او ټکنی سوپ خو په شهپېتمه لسهیزه کهي يهې بیرتهه نهوې سها واخیسهته         

 . د ارواښاد منان ملګري او کاتب پاڅون نومونه يادوالی سو چي په دغه بهیر کي

ماتهه چهي د کهډوالۍ پهه ژونهد کهي کهوم اخبارونهه او         . په دوو وروستیو لسیزو کي له نېکه مرغه طنز ډېهره وده کهړې ده  

ي يهې  مجلې په الس راغلي دي نو د نويو طنز لیکوالو له نومونو سره اشنا سوی يم چي ځیني يې په هیواد کي او ځینه 

 . له هیواده دباندي ژوند کوي

لمريز کال په پای کي تر اوږدې کډوالۍ وروسته خپهل هیهواد تهه راسهتون سهوم نهو طبپها  دخپهل          (٨٨١٩)کله چي زه د 

ذو  او لېوالتیا له مخي لومړی د طنز لیکوالو او د هغوی د اثارو په لټه کي سوم چي له نېکه مرغه ډېر ژر مهي د طنهز   

 . نوي څېرې سره وپېژندل په ډګر کي له يوې

د دې لیکوال يوه طنزي مجموعه مخکي چاپ سوې او هغه مهال يې ستاسهي پهه الس کهي د دوهمهي مجمهوعې لپهاره       

په لومړۍ کتنه کي مهو خبهري ښهې اوږدې    . خبره به ډېره نه اوږدومپ له عبدالنافع همت سره مي ولیدل. چمتووالی نیوه

صاحب په ډېره لېوالتیا سره غوښهتل چهي د طنهز پهه بهاب ههم خپلهه يهو څهه          سوېپ د بحث اوږدېدو سبب دا و چي همت 

ما داسي احساس کړه چي دی هڅاند او پلټونکی لیکهوال دی چهي غهواړي د طنهز د     . ووايي او هم يې زما څخه واوري

 . ځانګړتیاوو او تیورۍ په باب په لږ وخت کي ډېر څه زده کړي

و ژورنالستیک طنزونه لیکي خو همت صاحب ددوی بر عکس لهه طنهزي   ا (Parody)ننني طنز لیکوال اکثره پاروډي 

ما چي وکتل نو نه يوازي داچي د همت صاحب د رنګ او قیافې په لیدلو سړي ته ډېهر ژر  . داستانو سره ډېره مینه لري

 . د ترکیې نامتو طنز لیکوال عزيز نسین وريادېږيپ بلکي د طنز لیکلو میتود يې هم هغه ته ډېر ورته دی
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د ده سیاسي طنزونهه تونهد   . د همت صاحب په لومړۍ او دوهمه مجموعه کي تر ډېره بريده سیاسي طنزونه لیدل کېږي

 . او بې پروا دي چي د خورا زړه ورو او ښکاره بريدونو څرک پکښي لیدل کېږي

هیهواد تهر پولهو    دی يوازي پر داخلي سیاستوالو بريد نه کويپ بلکي کله چي په دې پوهېهدلی چهي د علتونهو ريښهه د     

دباندي دهپ نو د هغه د کاکاپ ماماپ خاله او د ژيړو وېښتانو او شنو سترګو پر دايي باندي يې هم سترګي نهه دي پټهي   

دی موږ ته دا راښیي چي دا تر مور مهربانه دايي چي موږ ته په کاچوغه په . کړي او ښه ټینګي نوکاري يې ورکړي دي

ه هم چمتو ده چي که موږ لږ تندی تريو کهړوپ نهو د همهدې کهاچوغي پهه السهتي       خوله کي عسل راکويپ هره شیبه دې ت

 .به مو سترګي راوباسي

 .همت صاحب په دې ډېر ښه پوهېږي چي د يوه طنزي داستان سرلیک څومره ارزښت لري

اسهي  ده په خپله لومړۍ مجموعه کي هم ډېر له تلوسې ډک سرلیکونه ټاکلي ديپ لکه سپي څنګه مډالونهه وګټهل او د  

په دې مجموعه کي يې هم څو سرلیکونه ډېر له تلوسهې ډک او پهه زړه پهوري ديپلکهه اخیهر زه ههم پهه خپهل نوبهت          . نور

ولسمشر سومپ باز سازيپ که باد سازي؟ اوس اصهلي خبهري تهه راځهمپ لېهونی څنګهه د نهاټو قومانهدان سهو؟ سیاسهي           

 .وطندار وای او داسي نورکاشکي خو د وزير صاحب  پعینکېپ بیا به بله ورځ درته ووايم

په داستان کي په عام ډول او په طنز کي په خاص ډول په زړه پوريپ پاروونکي او له تلوسې ډک سرلیک لوستونکي 

ښه سرلیک هغه دی چي نه ډېر ګونګ او نه داسهي وي چهي د طنهز نتیجهه     . دې ته اړباسي چي طنز تر پايه پوري ولولي

 .په ټوله طنز پوه سيڅرګنده او لوستونکی مخکي له مخکي 

همت صاحب په خپلو طنزونو کي له ډېرو ښو او بريالیو تکتیکونو څخه کار اخیستیپ لکه مبالغهپ تناقضپ تضهادپ  

او داسهي نهورو لفظهي     (Pun)له کلیماتو سره لوبيپ تجنیس يا  (Sarcasm)سوال او ځوابپ طپنه يا  (Irony)آيروني 

 .ړې دهصنايپو څخه يې ډېره ماهرانه استفاده ک

په خبرو کي منطقي الره نه ده ځني ورکهه سهوېپ د بېلګهي پهه ډول پهه دې جملهه کهي چهي د تجنهیس صهنپت يهې پهه کهار              

لوېشهتکی اسهلم تهر    : )اچولی په ډېر ماهرانه ډول يې د تحقیر او پېغور له صهنپت څخهه ههم ډېهر ښهه کهار اخیسهتی دی        

د . ی دیپ اوس چیهرمین يهاني زمهوږ عمهومي مهدير دی     پرونه پوري پنچرمېن وپ خو دا چي د رئیس صاحب د خالهه زو 

حسهاس او بادرکهه طنهز    . همت صاحب د طنزونو مواوعات زموږ د نننۍ ټولني عموميپ عیني او لويي ستونزي دي

لیکوال د خپل رسالت له مخي بې له دې چي د يوه مپلوم شخص نوم ياد کړيپ تل په ټولنه کي ناخوالو ته اشاره کوي 

 .دغه رسالت په پوره ايماندارۍ سره ادا کړی دی چي همت صاحب خپل

تر دې ځايه خو مو د همت صاحب پر هغو تکنیکونو لږ خبري وکړې چي ده په خپلو طنزونو کي کار ځنهي اخیسهتی وپ   

خو داسي ښکاري چي دی د طنز لیکلو له تر ټولو مهمپ ارزښناک او عام تکنیکپ ياني آيروني سره ډېره مینه لهري او  

 . نزونو کي يې ډېره استفاده ځني کړې دهپه خپلو ط

نومي طنز کي د هغه کمیسیون غونډه انځوروي چي د څووزارتونو ( افغانستان ته د نوبل جايزه ورکول کېږي)دی په 

د دې غونډي مواوع په افغانستان کي د فقر او بې وزلۍ له منځه وړلهو  . له باصالحیته استازيو څخه جوړ سوی دی

په دې طنز کي د هیواد يوه عیني ستونزه مطرح کېږي خو هغه د حل الري چاري چي دغهه  . جوړول ديلپاره د يوه پالن 
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لیکوال په دې ډول د آيروني لهه صهنپت   . يې وړاندي کويپ د خندا وړ او احمقانه دي( د کمیسیون غړي! )هوښیاران 

داسهي خلکهو پهه الس کهي دی      څخه په استفادې سره لوستونکي په دې پوهوي چي زموږ د مظلوم ملهت سرنويشهت د  

 . چي له عقله يو مخ خالص او په اصطالح د دوو خرو وربشي نه سي سره جال کوالی

که په افغانستان کهي تراهګهر نهه وای نهو تراهګهري بهه لهه        : ) ددې طنز په يوه برخه کي د کمیسیون يو غړی داسي وايي 

دغسهي کهه پهه    . د تراهګهرۍ اور يهې بهل کهړی دی     کومه کېدای؟ موږ او تاسي ټول پوهېږو چهي همهدا تراهګهر دي چهي    

زما په فکر ترڅو چي مو په افغانسهتان کهي د غريبهانو ريښهې لهه      . افغانستان کي غريبان نه وای نو غربت به هم نه وای

 (.بېخه نه وي ايستلي نو غربت به هم هیڅکله ختم نه سي 

موږ ولیدل چهي کلهه مهو پهه کابهل کهي لهه        : ) اوړي ؟ يوه بېلګه هم ر!لیکوال تر دې وروسته د کمیسون د دې مپقول حل

شېرپور څخه غريبان وشړلپ نو هلته غربت هم ورسره ختم سوپ که چېري موږ له دغو غريبانو سره مرسهتې کهوالی نهو    

ملینونو ډالرو مرستو ته اړتیا ولپ خو اوس يوازي يوه بلډوزر دغه اړتیا پوره کړهپ موږ او تاسهي خهو ټهول هلتهه خپهل      

 (.  رواو وينو يې چي اوس هلته د غربت هیڅ نښه نستهپ بیخي اروپا غوندي ښکاريکورونه ل

د همت صاحب دا طنز په حقیقهت کهي د هغهو زور واکهانو او بهې کفايتهه لهوړ پهوړو دولتهي چهارواکو پهر مهخ يهوه کلکهه               

 . ده چي په شېرپور کي يې په ناقانونه ډول ځانو ته ډېر قیمتي او شانداره کورونه جوړ کړي دي( څپېړه)چپالخه 

ېهړۍ مخکهي د انګلسهتان نهامتو طنهز لیکهوال       د همت صاحب په دې طنز کي د حهل الري تهه چهي سهړی ګهوري نهو څهو پ       

ده هغه مهال په لندن کهي د فقهر لهه منځهه وړلهو لپهاره وړانهديز کهړی و چهي بايهد د غريبهانو            . وريادېږي( جنتن سويفټ)

کوچنیان ښه وروزل سي چي چاغ سيپ کله چي ښه چاغ سول نهو بیها دي يهې غوښهي د بهډايو خلکهو بچیهانو تهه ورکهړل          

  .سي چي هغوی يې وخوري

همت صاحب په خپلو طنزونو کي د خندا عنصر ته هم پوره پام کړی دیپ خو زمها پهه انهد دی د هوراسهي طنهز پهه پرتلهه        

دی چهي ههر څهومره غهواړي خپهل قههر پهه خنهدا کهي پهټ کهړي خهو بیها ههم پهه طنهز کهي                  . جووينالي يا تور طنز ډېر لیکي

ه په پهورتني مثهال کهي چهي وايهيپ د غربهت لهه منځهه         نغښتي بريدونه او قهر له لوستونکو څخه پټ نه پاته کېږيپ لک

دی دغه ډول په دې طنز کي د بهرنیو نظامي ځواکونو له خوا د ملکي وګړو . وړلو لپاره بايد غريبان له منځه والړ سي

 .بمبارد کولو ته هم اشاره کوي

اوسههنۍ کههره کتنههي پههر   دا طنههز زمههوږ د. يههوه غونههډه انځههوروي  طنههز کههي د ادبههي کههره کتنههي ( شههاهکار ادبههي بهیههر )پههه 

پهه دې طنهز کهي د غونهډي     . نیمګړتیاوو لیکل سوی چهي خهورا ډېهر کريه  او باريهک ټکهي پکښهي تهر سهترګو کېهږي          

تاريخپ د غونډي ځایپ د کره کتونکو نومونه او تخلصونه په داسي مهارت راوړل سوي چي سهړی داسهي فکهر کهوي     

 . دا به د يوې ادبي غونډي واقپي ګزارش وي

مجمهوعې تهه يهوه لنهډه کتنهه دهپ نهو       ( سیاسي عینکهې )لیکنه د همت صاحب پر طنزونو نقد نهپ بلکي د  څرنګه چي دا

د طنز په ډګر کي د همت صاحب غوندي نويو څېرو را څرګندېهدل پهه پښهتو ادبیهاتو کهي يهو ډېهر        . خبره ډېره نه اوږدوم

اهلل دی بهه زمهوږ پهه ملهي ژبهه پښهتو کهي د        د ده طنزونه زموږ په زړونو کي دا هیلي راټوکوي چهي انشهاء  . لوی زېری دی

 .طنز خالي ځای ډک کړي
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حقیقت دا دی چي طنزي ادب په عمومي ډول زموږ په هیواد کي تر اوسه پوري ډېر ځهوان دی او مهوږ خپلهه ههم پهه دې      

خهدای دي داسهي يهوه ورځ راولهي چهي همهت صهاحب د طنهز پهه ډګهر کهي يهو نهوی              . ډګر کي ډېرې نوي څېرې ګ ل کېهږو 

 .ناکي برخې ته نوره هم وده ورکړيتګ پیل کړي او د ادبیاتو دې ارزښغورځن

 

 د همداسي يوې ورځي په هیله

 جالل نورانيپ کابل
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 .ې دهشوره لږه پاملرنه ېډخو سو ته یک يا طنزیبپ په تېره هم د شپر په پرتله د نثر برخه خواره ده يهس يکژبه په پښتو 

اتو پهه برخهه   یه وم ادبشه ما د ښهکاريپ  يکوالو ته د ادبي هسهتونو څنهډ  یات زموږ لیومانو ادبشسې لکه د مایکه يطنز

ههم  کهوال  یل يدوم خهو داسه  ئیه زه دا خبهره تا  .کنهې وکهړي  یومانو تهه ل شه ي کهوالی ما شه کوال نه یهر ل يږي چېل کيو يک

طنهز پهه    د چهي  ښهکاري ورته دمهمو خلکو کار نه او  کيیې لينه  لپاره لیکني کوالی شيپ مګرومانو شماد  يژنم چېپ

  .ه واکمنه دهيوه نظري يبرخه کې هم دغس

 يطنهز يهې زمها    يوازيه  يکهوال چه  یوه دري ژبهي ل يه  پانو سهره غونهډه لرلهه   یه لهه بهرن  يواله ټولنهه که  يپه قلم نړيوه ورځ مو 

وه شه کهوال تهه زمها داډول مپرفهي ښهه نهه       یو بهل ل يه مپ خهو  لژنهد ېکهوال ور وپ یهغوی ته طنز ل زه يې پوې يلوست يکنیل

هغهه بهل    .په نورو برخهو کهي يهې ههم ښهې لیکنهي کهړي دي        يبلک پنهلیکوال طنز يوازي دی  چي ليې ويورته و پښکاره

اوس بهه   پوی وایشه  يکهوال پهات  یسهو ل یک يد طنهز  يوازيه  يکاشهک چي ل يورته وو ښنه وغوښتهپ ماخکوال له ما بیل

 .درلودای ياويبر يرېډ يپه دې برخه ک يم

بهه  نهې نهور الملونهه    یي دا او ځيږيپ ښها ېر جدي کار مپلومیطنز سرسري او غ يو کينو ادبي کړیزموږ په ټولنه او آن ځ

سهو پهه   یک يږي د طنز او طنهز ېکتابونه خپر يچ يلکه په نورو برخو ک .وپاته يهم وروسته  يپه دې برخه ک موږ يوي چ

کوي يا يې نه لرو او که يې لرو هم نو  يکنیل يپه برخه ک وازي د طنزي يکوال چیل يږي او داسېنه خپردومره  يبرخه ک

  .ډېر لږ دي

 يکوالهو څخهه دی چه   یپهه شهمار ل   وکهوال عبهدالنافع همهت لهه هغهو ګوته      یل (سیاسي عینکې) کتاب يددغه په زړه پور

وه يه  دتهر ډېهره بريهده    ې يخو موږ او لنډې کیسې هم لیکي دی ډرامې  .ده اته پاملرنه کړېيې تر ټولو زيسو ته یک يطنز

سهپي څنګهه مډالونهه    ) ټولګهه  يوه بلهه پهه زړه پهور   يه سهو  یک يې د طنهز يه تر دې دمخه  .ژنوېکونکي په توګه پیښه طنز ل

په ورځنهي   يلکه څنګه چ دی .کيیې ليت ئکي او په جریې ليکيپ ښه یهمت صاحب طنز ل .ې دهسوهم خپره ( وګټل؟

 .شودالی یهم ښه ل يې په دغو او نورو طنزونو کيهمدغه صداقت  پدیو ژمن او صاد  انسان ي يژوند ک

پ اداري ۍروکراسههیود ب يپههه دولتههي اداره کهه  .اسههي ديیاتره سيههز يد طنزونههو مواههوعګان صههاحب ښههاغلي همههت د

 آت د همهت صهاحب د دغهو   اکورکورانه اطاعتپ د خلکو له حالت څخه ددولتي چارواکو ناخبري او ناسهم اجهر   فسادپ

وي ې هغهه چاتهه متوجهه کهړې     يه ره څوکهه  ېه د طنز ت يچهم شته کونکي یطنز ل يداس .دي يمواوعګان طنزونو واتريز

پهه   يته دي چیدومره وړې او بې اهم يمواوعګانچي دغه ي لرالی او آن دا شڅ ونډه نه یه يدحاالتو په بدلون ک يچ

 بیا ههم ني يستونزي او خنډونه و يالره ک خپلهه پ يکل شيپ خو همت صاحب سره له دې چیول يکار نه ده طنز ورباند

پهه  ( جورج آرويهل )  د يالدي کال کیم ٨٧٩٩په  .ت او پوره صداقت سره خپله خبره کويئږدي او په جرېخپله الره نه پر

د  يه که یپهه روسه   يکههپ ده پهه دې کتهاب که    یانتقهادي کتهاب ول   ینهوم ( حیوانهاتو فهارم    )کهوال د  یسهي ل ېوه انګلينوم 

ې دځنګله حکومت خوګهانو تهه سهپارلیپ خوګهان د     ي يوېپ په کتاب ک يوهل يستي حکومت ملنډیکمون هن پیالټس

نهد ول  اکهوال پهه دې   یر لېه ډ هغهه مههال  . واناتو سره ناسهم چلنهد کهوي   یله نورو ح فارمږي او د ېحکومت په چارو نه پوه

ې يه کتاب  يول چشل يه ته وود يل شيپ خو په انګلستان کير وستاېکوال ډیخپرولو وروسته به ل ترددغه کتاب  يچ
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دغهه کتهاب   دکها  يامرد لیکوال په اند بايد . کا ته والړيکوال د کتاب چاپولو لپاره امریلهغه و چي د چاپ وړ نه دیپ 

دغهه کتهاب    يهانو کايامربهرعکس  پ خو لن پراد ویالټې او سیروس دامريکا  يځکه چ پکړی وایتود هرکلی چاپ د 

ات يه ه ددغهه کتهاب ز  شهو د وارسا او ناټو تړونونه منځ ته راغلهلپ نهړۍ دوه پړاکهه     ير کلونه وروسته چېډ .سانسور کړ

 . وګاللې يستونز يرېډ يې د کتاب د چاپ په الره کيکوال یخو ل وپشهرکلی و

د له فساده ډکه اداره د طنز په ژبه مسخره شيپ له ټولو سهتونزو اوخنهډونو   يبا يني چيا ویدا اړت صاحب ښاغلی همت

همهت صهاحب دطنزونهو ژبهه سهادهپ       د .کهي یې ليه ت سهره  ئه خپلهه الره روان دی او پهه جر  ر هوډمنو ګامونو په سره سره په 

 : پ لکه دا بېلګه يېيشمرسته کوالی ښه  يکسې په پرمختګ یې لنډ او د کيالوګونه يخوږه او روانه دهپ ډ

 د کور مخ ته واچولېپ دا ځای د چټلیو دی؟  دا چټلۍ دي ولي زموږ! اې وروره)

 نو چیري يې واچوم؟ بل ځای نسته_ 

 ؟ ېولي پخوا دي چېري اچول_ 

پخوا خو ښاروالي فپاله وهپ هره ورځ به يهې وړلپ اوس ههم کهه ښهاروالي بیرتهه فپالهه سهوه سهتا دکهور مهخ تهه يهې نهه              _ 

 اچومپ نور څه غواړې؟

 ي؟سڅه مهال به فپاله  يښاروالي نو څه مپلومه ده چ_ 

و کهالو راهیسهي جګهړه    شه لهه دېر  يږيپ پهه دې وطهن که   ېټول کارونه خو په يوه ورځ نهه سهم  په امید خوړل کېږيپ  دنیا_ 

 (.روانه ده

ل کهې بهې اهرورته اوږدې مقهدمې     یه ل اوږد او سهتړی کهوونکی نهه دیپ نهه غهواړي پهه پ      یه سهو پ یک يد طنزيې دغه راز 

نظهم   ييهې وغوښهتل چه    قااهي مېهز وډبهاوه او د محکمهې لهه حااهرينو څخهه       ):  دی يې داسه يه ل یوه طنز پي کيپ دیول

څهارنوال ههم راوالړ سهو او دعهوه يهې داسهي       . خپله جهوړه کهړې دعهوه ولهولي     يبیا يې څارنوال ته وويل چ. مراعت کړي

 .(هپیل کړ

ږي ېاتيه ې تلوسهه ز يه لوستلو لپهاره   سې دیږي او د کېښو ته ژر رسېپ ېسید ک پفويینه په تکل يل لوستونکیدا ډول پ

يهوه ورځ مهې د خپهل محصهل زوی لیکچهر نوټونهه ولیهدلپ        : )ل جملهې رااخلهم   یه طنزونهو دپ دوو نهورو   لپهاره د  يلګېب د

خهو پهه دې    پپنځهوس کالهه تېهر سهوي ول     يپهه دې مهنځ که   . کټ مهټ هغهه زمهوږ د وختونهو لیکچهر نوټونهه دي       يګورم چ

 .(يې لږ توپیر کړی و يدومره وخت ک

 :ا ي

د افغانستان د اساسي قانون لهه تصهويب څخهه    : ه وپوښتل يوه خبريال له ولسمشر يد شپې مې ټلوېزيون چاالن کړ چ)

مادې عملهي کهول يهو کهال وخهت ونیسهي        ييو کال تېر سو خو ملي سرود ال نه دی جوړ سویپ که د اساسي قانون د هر

 (کاله وروسته عملي کېږي؟( ٨۶۲)مادې لريپ آيا ټول اساسي قانون به ( ٨۶۲)نو اساسي قانون خو 

ل پهه  یه پ جهاد قهوت لهري او دراتلونکهو پېښهو لپهاره الره ههوارويپ د       يد تلوسهې د ا  يڅنهګ چه  دې تر د يلګېپورتنۍ ب 
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 ود ويپل پهه جملهو کهې موجه    یه د پيهې  حرکت لري او دا حرکهت   يسې چیک يهغه طنز. حرکت لريهم  يو جملو کيلومړ

ې دې يه  يپهه ټولهو طنزونهو که     ېتهه ښهه متوجهه دی او نهږد     يهمهت صهاحب دې ټکه    .کوي يڅکله نه ستړیلوستونکي ه

 .مواوع ته پام کړی دی

د  م اويه واورتهه  ددغه کتاب د چهاپ مبهارکي    بولمپوړ  ينيستا يکوال همت صاحب زېار د ډېرید تکړه لزه په پای کې 

 .کومورته له یه ياوواتو بريال ز

 

 درنښت اونه یپه م

 علم ګل سحر

 پ کابلنهېڅارندوی م

 لمريز کال ٨٨١١غبرګولیپ  ۲٧
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بیها يهې څهارنوال تهه وويهل چهي       . قااي مېز وډباوه او د محکمې له حاارينو څخه يې وغوښتل چي نظم مراعهت کهړي  

 : څارنوال هم راوالړ سو او دعوه يې داسي پیل کړه . خپله جوړه کړې دعوه ولولي

عمهر لهري او د امريکها د متحهده ايهاالتو د      زوی چهي څلوېښهت کالهه    ( ټامسهن )د ( مايکهل )د نهاټو ځواکونهو قومانهدان    

 : نیويارک ايالت اوسېدونکی دیپ په الندي جرمونو تورن دی 

ش کهال د جهوزا د میاشهتي پهر څلورمهه نېټهه يهې د کابهل پهه وزيهر            (٨٨١٩)د نشې په حالت کي يې موټر چهالوه او د  _ ٨

 . وه نور يې سخت ټپیان کړي دياکبرخان مېنه کي څلور نفره په موټر وهلي چي دوه نفره يې مړه او د

 . او شل کیلو ګرامه پوډر ورسره نیول سوي دي( تمانچه)يو میل ناقانونه توپنچه  -۲

 . کړي اود هغه د وژلو هڅه يې کړې ده( ډزي ) دترافیکو پر مدير کرم خان يې ټکان  -٨

 .په ښار کي يې له اليسنس پرته موټر چالوه -٩

مخکهي تهر دې چهي افغانسهتان تهه راسهي د امريکها د        . ې مخکي هم جرمي دوسهیه لهري  د يادولو وړ ده چي مايکل تر د

کي يې د غواوو په يهوه فهارم کهي د ډيويهډ پهه نهوم يهو مهزدور پهه وسهپنیز            (Black village)نیويارک ايالت په تور کلي

ل يهې پروسهږکال پهه    دغهه ډو . اخور پر سر وهلی او وژلی يې دی چي تر هغه وروسته په يوه قمار خانه کي پهټ اوسهېده  

زه لهه محکمهې   . بګرام کي يو بې ګناه مالپ چي مال اسمپیل نومېدهپ وژلی او په پښوکي يهې مېخونهه ورټکهوهلي دي   

زمها د  . مادو سره سم دي مايکل ته د شهلو کهالو بنهد سهزا ورکهړل سهي      )...( څخه غواړم چي د افغانستان د جزا قانون له 

دوه عینههي شههاهدان هههم حااههر دي چههي يههو د کابههل واليههت د ترافیکههو مههدير   خبههرو د ال سههپیناوي لپههاره دلتههه د پېښههي

محتهرم قااهي صهاحب کهه     . ډګروال کرم خان او بل د کابل واليت د پولیسهو د شهلمي حهوزې قومانهدان بشهیر خهان دی      

 . اجازه وي نو دوی به د خپلو سترګو لیدلی حال ووايي

لرمپ يهو دا چهيپ ايها د کهرم خهان       يري وکړي زه دوې پوښتنمخکي تر دې چي شاهدان خب: دمايکل مدافع وکیل وويل 

واهد هم سهته؟ بهل دا چهي ايها د وژل سهويو خلکهو لهه خپلوانهو څخهه کهوم څهوک څهارنوالۍ تهه              شاو بشیر خان پرته نور 

 عارض سوی دی؟

خپلهي خبهري    بیا قااي کرم خان ته وويهل چهي  . نه بل شاهد سته او نه د مړو له کورنۍ کوم عارض ! نه: څارنوال وويل 

دغرمهې يهوه بجهه وه چهي يهو مهوټر پهه ډېهري چټکهۍ راغهیپ زه يهې مهخ تهه              : کرم خان رامهخ تهه سهو او و يهې ويهل      . وکړي

ودرېدم چي الرښوونه ورته وکړم چي دا يوطرفه سړک دیپ خو موټر دغسي په چټکۍ راباندي راغهیپ مها ځهان ځنهي     
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ور نفره ووهل چي دوه نفره يې ځای پر ځهای مهړه او دوه نهور    ګوښه کړپ موټر زما څخه تېر سو او د سړک پر غاړه يې څل

زه د دې لپاره چي موټر و نه تښتي موټر ته ورنژدې سومپ مايکل هڅه وکړه چي وتښتيپ پهه ډېهر تلهوار    . يې ټپیان کړل

نهژدې  کلهه چهي زه مهوټر تهه ور    . يې د موټر مخ راوګرځاوه چي په دې وخت کي يې موټر له دېوال سره ټکر سو او ودرېده

سوم نو مايکل له موټره راکښته سوپ له جېبه يې تمانچه راوايسته او پهر مها يهې څهو ډزې وکهړېپ د خهدای فضهل و زه        

ځنې خطا سومپ په دې وخت کي د پولیسو د شلمي حوزې قوماندان بشیر خان له څو تنو پولیسو سره راغیپ مايکهل  

 . يې ونیو او له ځان سره يې حوزې ته بوت

بشهیر خهان را والړ سهو او خپلهي خبهرې يهې       . قااي له بشیر خان څخه وغوښتل چي خپلي خبهري وکهړي  تر دې وروسته 

کله چهي مهو د ده   . موږ چي کله د مايکل السونه ور وتړل نو له غورهاري پرته يې نوري خبري نه کولې: داسي پیل کړې 

شهي کهړ نهو شهل کیلهو ګرامهه پهوډر ههم         جېبونه تالشي کړل نو هیڅ ډول اسهناد ورسهره نهه ولپ بیها چهي مهو يهې مهوټر تال        

لس دقیقې به النه وې تېري سوي چي زموږ د امیر لهه خهوا تیلیفهون راغهیپ ويهل تاسهي د مايکهل پهه نهوم د          . ورسره ول

مهوږ ههم مايکهل خوشهي     . ناټو ځواکونو يو مهم قوماندان نیولی دیپ ډېر ژر يې خوشي کړئ او مپذرت ځنې وغواړئ

نهه پهوهېږم چهي دا    (. Fucking Police)ی چي تله نو په انګلېسي ژبه يې وويهل چهي   د. کړ او مپذرت مو ځني وغوښت

 . په انګلېسي ژبه کي کوروداني ته وايي او که بله مانا لري

م کهال کهي يهو عصهبي     ( ٨٧٧٠)ښهاغلي مايکهل تهه پهه     : وروسته د مايکل مدافع وکیهل خپلهي خبهري داسهي پیهل کهړې       

هلتهه تهر څهو کهالو تېرولهو وروسهته       . ز ايالهت کهي يهوه لېونتهون تهه ولېهږل سهو       تکلی  پیدا او له همدې امله په ټیکسها 

ډاکټرانو د هغه پالر ته وويل چي د مايکل د عهالج يهوازينۍ الره دا ده چهي دی بايهد تهل خوشهاله وسهاتل سهيپ يهاني          

ج يهې امکهان   هرڅه چي دی کوي او هر څه چي غواړي بايد خبره يې پر ځمکه وا نه چول سيپ که داسي ونه سي نو عهال 

څرنګه چي امريکا داسي يوه ټولنه نه ده چي مايکل دي هر هغه څه پکښي وکړي چي زړه يې غواړي نهو عهالج   . نه لري

م کال په افغانستان کي د امريکې په مشرۍ د تراهګرۍ اد مبارزه پیل سوه نهو   (۲١١٨)بیاچي کله په . يې هم و نه سو

ځهای افغانسهتان تهه راغهی او وروسهته د نهاټو د يهوې ټهولۍ عسهکرو           ښاغلی مايکل هم له امريکايي عسکرو سره يو

 . قوماندان وټاکل سو

دا چي مايکل يو طرفه سړک ته موټر ننه ايستلیپ مالمت نه دیپ ځکه چي پر هغه سړک په انګلیسي ژبهه نهه و لیکلهي    

بل دا چهي پهه کومهه ورځ مايکهل مهوټر      . مايکل نه پوهېده چي دا يو طرفه سړک دی! ياني مه ننوزئ( No Entry: )چي

لهه کهومي ورځهي    . ټکروي نو هغه شراب خوړلي او غهر  نشهه دیپ چهي د يهو بهرنهي لپهاره شهراب څښهل بهد کهار نهه دی           

خ سوی او پهه امريکها کهي ههم ورتهه      راهیسي چي مايکل افغانستان ته راغلی نو د قانون په نوم له کوم خنډ سره نه و م

ويل سوي ول چي له امريکايي قانون پرته د افغانستان هیڅ يو قانون د هغه مخه نه سي نیوالیپ نهو کلهه چهي هغهه تهه      

ټرافیکي پولیس الس ورکهويپ دی داسهي فکهر کهوي چهي دا کهوم تراهګهر دی او غهواړي چهي پهر ده ځهان مرګهی بريهد              
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لهه   ياعصاب يې اوړي او خلک په موټر وهيپ پهر ډګهروال کهرم خهان يهې ههم ډز       وکړيپ نو هغه دی چي وارخطاکېږيپ

 . همدې خاطره کړي چي ده د تراهګر ګمان پر کړی دی

قااي صاحب دی درواغ واييپ ايا داممکنه ده چهي نهاټودي يهو لېهوني تهه قومانهداني       : څارنوال والړ سو او ويې ويل 

وال صاحب ستا خپله هم اعصهاب  نڅار: مدافع وکیل په خندا وويل  ورکړي او بیا دي هغه افغانستان ته راواستوي؟

ايا د ناټو هیوادونه لېوني دي چي خپل هوښیار عسکر افغانستان تهه راواسهتوي او لهه تراهګهرو     . چندان کار نه کوي

 سره په جګړه کي يې قرباني کړي؟

مايکهل روغتیهايي حالهت ډېهر خهراب      د: د مايکل روغتیا اوس څنګه ده؟ مدافع وکیل ځهواب ورکهړ   : قااي وپوښتل 

دیپ له کومي ورځي راهیسي چي هغه ته الس ور اچهول سهوی نهو ههر افغهان چهي ووينهي زړه يهې ورتهه خهوړل کېهږي او            

غواړي چي ويې وژنيپ ډاکټرانو يې ويلي چي که بیا د هغه مخ ته کوم افغان ودرېږي نهو کېهدای سهي چهي د پخهوا پهه       

تهر کومهه ځايهه چهي د سهالح د جهواز       : مدافع وکیل پسي زياته کهړه  . بس پوه سوم ښه ښه: قااي وويل . شان لېونی سي

صهاحب د پهوډرو خبهره ههم     بل داچي څارنوال . خبره ده نو په افغانستان کي بهرنیان اصال  د سالح جواز ته اړتیا نه لري

په افغانسهتان کهي وکیفهه    خبره داده چي ښاغلی مايکل په خپله پوډري دی او څو ورځي وروسته يې  ياده کړهپ اصال 

پای ته رسېږيپ ده غوښتل چي دغه پوډر له ځان سره امريکا ته يوسي چي هم يې خپله ګوزاره پهه وسهي او ههم يهو څهه      

دا خبهره سهمه ده   . څارنوال صاحب داهم وويل چي مايکل د ډيويډ په نوم يو امريکايي وژلی دی. پیسې په جوړي کړي

د ډيويډ تهر وژل کېهدو وروسهته مايکهل     . نه ولپ ځکه نو محکمې هم خوشي کړخو په هغه وخت کي د ده اعصاب جوړ 

په يوه قمار خانه کي پټ نه اوسېدهپ بلکې هماغه د ده د خوښي ځای وپ په امريکا کهي خهو ډيموکراسهي دهپ ههر ځهای      

وپ سهار وختي چي د چا زړه وغواړي نو هلته اوسېدالی سيپ پاته سوه د مال اسمپیل خبرهپ نو هغه مال خو القاعده 

به پر يهو لهوړ ځهای ودرېهد او پهه عربهي ژبهه بهه يهې طالبهانو او القاعهده وو تهه نهارې ور وهلهې چهي هغهوی بهه بیها د نهاټو                    

څارنوال يې په خبرو کهي ورولوېهد او   . د القاعده وو له منځه وړل خو د مايکل وکیفه ده. مرکزونه په توغنديو ويشتل

ول خلک وايي چي مال اسماعیل القاعده نهپ بلکهي د مسهجد امهام و او پهر منبهر      داخبره سمه نه دهپ دکلي ټ: ويې ويل 

مايکل څه پوهېده چي دا اذان دیپ دی خو په عربي ژبهه نهه پهوهېږيپ ده    : مدافع وکیل وويل . به يې د سهار اذان کاوه

 . داسي ګمان کړی دی چي په عربي ژبه القاعده وو ته نارې ور وهي

و بې له دې چي په دې باب څېړنه وکړي د مال اسماعیل په پښو کي يې مېخونهه ورټکهوهلي   مايکل خ: څارنوال وويل 

داچي مال اسماعیل رښتیا القاعده و او که نهپ داپوښتنه بايد له ښهاغلي  : مدافع وکیل وويل . او بیا يې ويشتلی دی

 . مايکل څخه د هغه قوماندان وکړيپ د افغانستان محکمه دا صالحیت نه لري

قااهي صهاحب زه خپلهي خبهري بیرتهه      : ل کرم خان را والړ سوپ السونه يې پر نامه ونیول او په عاجزۍ يهې وويهل   ډګروا

اخلمپ قسم په خدای چي زه نه وم خبر چي دا د يو بهرني سړي موټر دیپ کنه تر اوسه مي نه د کوم بهرنهي مهوټر درولهی    
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ټرو په باب مي مپلومهات ههم درلهودل چهي پهوډر پکښهې       او نه مي تالشي کړی دیپ ان داچي که د بهرنیانو د ځینو مو

 . ديپ خو بیا مي هم نه دي تاالشي کړی

قااهي صهاحب زه ههم خپلهي خبهري بیرتهه اخلهمپ زه خبهر نهه وم چهي دا           : ورپسهې د پولیسهو قومانهدان بشهیر خهان وويهل       

داچهي خپهل پهوډر او    يوخارجي سړی دیپ کله چي خبر سوم نو ډېر ژر مي خوشي کړ او مپذرت مي ځني وغوښهتپ ان  

 . سالح مي يې هم بیرته ورکړل

د دواړو خهواوو  : په دې وخت کي قااي مېز و ډباوه او له حاارينو څخه يې وغوښتل چي غلي سهي او بیها يهې وويهل     

 :او شاهدانو د خبرو په رڼا کي محکمه د مايکل په باب داسي پرېکړه کوي 

نهو د افغانسهتان   . چي پهه افغانسهتان کهي نهه سهي محاکمهه کېهدای       بهرني نظامیان غیر مسئول او واجب االحترام دي  

محکمه مايکل خوشي کوي اود هغهه يهو میهل تمانچهه او شهل کیلهو ګرامهه پهوډر بیرتهه ورکهوي چهي دغهه اجنهاس يهې               

د ترافیکهو مهدير کهرم خهان يهو      . پاته سوه د ښاغلي مايکل د شخصیت د اعادې خبهره . مخکي ال ورته سپارل سوي دي

مايکل ډارولی او د پولیسو د شلمي حوزې قوماندان بشیر خان بیها د لسهو دقیقهو لپهاره د هغهه السهونه        بهرنیپ ياني

نههو د . ورتړلههي چههي پههه دې ډول يههې يههو خههو د مايکههل سههپکاوی کههړی او بههل يههې د هغههه روغتیهها پههه خطههر کههي اچههولې ده  

رم خهان د نورخهان زوی ههر يهوه تهه د      افغانستان محکمه د دې جرم په بدل کي بشیر خان د اسلم خان زوی او ډګهروال که  

داچهي د مايکهل د   . که چېري مايکل د پخوا په شان لېونی سو نو دوی دواړه به اعهدامېږي . شلو کالو بند سزا ورکوي 

موټر بانټ کړوپ سوی او روغتیايي حالت يې هم خراب سهوی نهو د دې جهرم پهه مقابهل کهي بهه دوی ههر يهو مايکهل تهه            

 .ه ورکويپنځه ويشت زره ډالره جريم
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قهرجنو مظاهره چیانو د کابل ښار په څو ځايونو کي اورونهه بهل کهړل او چیغهي يهې وهلهې چهي دولهت دي هغهه والهي د           

يو سړی چي لنګوټه يې په غهاړه کهي ول   . قانون منګولوته وسپاري چي ددوی د مشر د ورور پر موټر يې بريد کړی دی

په دهپ زموږ ګوند او قوم ته پهه سهپکه کتهل سهوي ديپ     دا يوه ستره او نه جبرانېدونکې ااي: ول رالوېدلې ولپ وويل 

 . موږ به خپل غچ خامخا اخلو

يوه مېرمن چي خپل تور پوړنی يې تر زنه الندي کلک تړلی و او يوه کاغذي لوحهه يهې پهه الس کهي لهوړه نیهولې ول پهر         

ې چیچل او تهر خولهه يهې    يو بل سړی چي غاښونه ي. دولت بايد خامخا دغه والي محاکمه کړي: لوحه داسي لیکلي ول 

 . دا غټه خبره دهپ هیڅکله يې نه پرېږدو : ځګونه رابهېدلپ چیغه کړه 

لههه بلههي خههوا د بشههري حقوقههو د خپلههواک کمیسههیون د ټرانسههپورټ څههانګي ويانههد وويههل چههيپ پههه سیاسههت کههي برخههه   

پهه حقیقهت کهي پهر هغهه      اخیستل د هر انسان حق دی او هر څوک حق لري موټر ولري چي پهه دې اسهاس پهر مهوټر بريهد      

هیله لرو چي څهارنوالي بهه دغهه    . موږ په دې اړه څېړنه کړې او دوسیه مو يې څارنوالۍ ته استولې ده. شخص بريد دی

 . مواوع جدي ونیسي او په دې اړه به اجراات وکړي

سهوېپ لهه    به وروسته پولیسو پر سړک والړو رېړۍ واالوو پسې سوټي راواخیستلپ څو رېړۍ چپهه ېتر مظاهرې لږ ش

سړک څخه دوړي پورته سهوې او د وزيرانهو د تهورو ښیښهو موټرونهه يهو پهه بهل پسهي ارګ تهه ور وګرځېهدل چهي د دې             

 . پېښي په اړه د کابینې په بېړنۍ غونډه کي برخه واخلي

د کابینې تهر غونهډي وروسهته د ولسهي جرګهې يهوې ډلهي وکیالنهو د اعالمیهې پهه خپرولهو سهره وويهل چهي پهه دې اړه                 

ي د کابینې بېړنۍ غونډه او د دې کار غندل کفايت نه کويپ بايد يو عملي ګام واخیستل سيپ خو د ارګ ويانهد  يواز

د ولسهي جرګههې د وکیالنههو دغههه تورونههه رد کهړل او زياتههه يههې کههړه چههي کههابینې د کورنیهو چههارو د وزيههر پههه مشههرۍ يههو    

 يته وړانهد  يراپور يې د کابینې بلي غونډ کمیسیون جوړ کړی او دنده يې ورته سپارلې چي دغه مواوع وڅېړي او

 . ان دا چي والي يې دا نن د کمیسیون تر څېړنو مخکي له کاره ګوښه کړی دی. کړي

ددغههه کمیسههیون يههو غههړیپ جنههرال پنچههرمین چههي شههل کالههه يههې د پنچرمینههۍ دکههان درلههود او اوس چېههرمین يههاني د     

ټر پنچر سوی ټاير په يوه امبوالنس کهي پهه ډېهر درنهاوي     پولیسو د اتلسمي حوزې قوماندان دی وايي چيپ دوی د مو

عدلي طب ته يووړ او هلته تر يو لړ څېړنو وروسته ورته مپلومه سوه چي نوموړی ټاير پنچر سوی نهپ بلکهي پهه خپلهه    

 .يې هوا وتلې ده
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ټول موټر اغېز کوي پېښي په تړاو د ملي باد سازۍ ګوند مشر وايي چي د موټر له يوه ټاير څخه هوا ايستل پر  يددغ 

دا چي موټر په سیاست کي ډېهر مههم دی   . او موټر خو ښکاره خبره ده چي د هغه د خاوند سیاسي ژوند ته تاوان رسوي

نو خامخا د نوموړي ګوند سیاسي فپالیتونه هم له خنډ سره مخ کوي چي په دې ډول په افغانستان کهي ډيموکراسهۍ   

سیاسي ګوند د موټر له يوه ټاير څخه هوا ايستل په حقیقت کي لهه ډيموکراسهۍ   زما په اند د يوه . ته يوه غټه اربه ده

 .څخه هوا ايستل دي

له بلي خوا لري کړل سوی والي دغه تورونه نه مني او وايهي چهيپ دی يهې يهوازي پهه دې تهور لهه کهاره ګوښهه کهړی چهي             

 .نوموړي موټر پنچري نه ده ور نیولېولي يې په خپل واليت کي باد سازۍ ته پاملرنه نه ده کړېپ ياني ولي يې د 

دغه اعترااونه هغه مهال راپورته سولپ کله چهي درې ورځهي مخکهي د يهوه سیاسهي ګونهد ويانهد اعهالن وکهړ چهي د           

ويانهد دا تهور ولګهاوه چهي د مهوټر پهه پنچهر کېهدو کهي          . دوی د مشر د ورور موټر د والي د دفتر مخ ته پنچر سهوی دی 

 . والي نېغ په نېغه الس لري

وړ ده چي تر اوسه پوري د دولت يو عادي چارواکی هم له دې امله له کاره نه دی ګوښه سوی چهي ولهي يهې د     يد يادون

باز سازۍ په الر کي غفلت کړی دیپ نو دا چي باد سازۍ ته په نه پاملرني سره يهو والهي بهې لهه دې چهي ګنهاه يهې ثابتهه         

 .ر بازسازي ډېره مهمه دهسيپ له کاره ګوښه کېږيپ داسي ښکاري چي باد سازي ت
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د ارګ په غولي کهي د څرخهي الهوتکي څهرس ال سهم نهه و ارام سهوی چهي ولسمشهر لهه خپلهو څهو وزيرانهو سهره پهه چټکهو                 

نن د حساب ورکولو د اوونهۍ لهومړۍ ورځ وه چهي ههر وزيهر د رسهنیو لهه        . ګامونو ورپورته سو او الوتکه بیرته والوته

ي خپله پهه ټهول افغانسهتان کهي وګرځهي او د ههر       الري ملت ته د خپل کار کلنی راپور ورکاوهپ خو ولسمشر غوښتل چ

څرنګه چي امنیهت سهم نهه وپ نهو ده غوښهتل چهي پهه الوتکهه کهي د ههوا لهه الري د وزيرانهو د             . وزير کار له نږدې وګوري

 . کارونو نظارت وکړي

 لهه دې سهره سهم د   . کله چي الوتکه فضها تهه ښهه لهوړه سهوهپ ولسمشهر وويهل چهي لهومړی بهه د زراعهت واهپیت وګهورو             

رئهیس صهاحب   : کره ي وزير له خپله ځايه والړ سوپ پیلوټ ته يې په غوږ کي يو څه وويل او بیا يې ولسمشر ته وويهل 

وويل چي د الوتکي ارتفاع لږ کمه کړي چي هر څه ښه شفاف ووينوپ ځکه چي د حساب ورکولو اوونۍ  يپیلوټ ته م

 . ده

تاسهي خهو ويهل    : کتل او بیها يهې د کره هي وزيهر تهه وويهل       يو څو دقیقې وروسته ولسمشر د الوتکي تر کړکۍ الندي و

د کره هي وزيهر پهه    . چي د زراعت په برخه کي ډېر کار سوی دیپ زه خو دلته له سپېرو دښتو پرته بل ههیڅ شهی نهه ويهنم    

رئیس صاحب موږ ټولو ته خو هر څه ډېر شفاف او رڼه مپلومېږيپ دا چهي تاسهي يهې نهه وينهلپ ټهول       : خندا ورته وويل 

 . ستاسي په عینکو کي دیپ که تاسي زموږ له عینکو څخه ورته وګورئ نو هر څه به ډېر صاف او شفاف ووينل علت

 عجیبه ده نو زما په عینکو کي څه عیب دی؟ : ولسمشر په تپجب وپوښتل 

صاحب ستاسي عینکي خو يو د افغانستان تخنیک دی او بل نو ډېري پخوانۍ دي چي د هغهه وخهت د شهرايطو او     - 

ستاسي د سترګو د نمرې په پام کي نیولهو سهره جهوړي سهوي ديپ خهو زمهوږ عینکهي سیاسهي عینکهي دي چهي خهورا            

عصري او په دوستو هیوادونو کي زموږ د دولت د اوسني سیاست او زمهوږ د وکیفهې پهه پهام کهي نیولهو سهره جهوړي         

پهه ههره سهیمه کهي د خپلهي وکیفهې       په دې عینکو کي د سړي د سترګو ديد دومره تېز وي چي د افغانسهتان  . سوي دي

 . سي یاړوند هر څه لیدا

 !ته راکړه چي زه دا ستا عینکي پر سترګو کړم! دا څه وايې -

 !ها صاحب دادي واخلل -

ولسمشهر د الهوتکي تهر کړکهۍ د     . کله چي ولسمشر عینکي پر سهترګو سهمولېپ نهو الوتکهه کنهدز واليهت تهه ور سهېده        

وزير څخه وپوښتل چي دا کوم واليهت دی؟ هغهه يهې غهوږ تهه خولهه ورنهږدې کهړه او         له  يباندي وکتل او بیا يې د کره 
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دا څه وايهې؟ نیمهروز داسهي تهک شهین او      : د دې سره سم ولسمشر په زوره چیغه کړه . صاحب دا نیمروز دی: ويې ويل

تهه دي دومهره   خدايهه شهکر چهي ما   : سمسور سوی دی؟ له دې سره سم يې ددعا په ډول السونه پورته کړل او ويهې ويهل   

بیها يهې وزيرانهو تهه مهخ راواړه او      . توان راکړ چي په ډېرو لږو امکاناتو او ډېر لږ وخت کي نیمروز داسي سمسهور کهړم  

پهه رښهتیا چهي ډېهره د تپجهب وړ خبهره دهپ دلتهه پخهوا يهوازي رېهګ او دوړي بادېهدېپ ان دا چهي             : پسې زياته يهې کهړه  

. يهاره دا خهو رښهتیا چهي ښهې عینکهي دي      : مپارف وزير ته په خندا وويهل  بیا يې د . خلکو يې د څښاک اوبه نه درلودې

ناځوانانو تاسي ټول چي داسي عینکي لرئ ماته ولي يوه جوړه نه رانیسل؟ زه خو تر اوسهه پهوري هغهه پخهوانۍ غیهر      

 . سیاسي عینکي استپمالوم

غه عینکي رانیولېپ نو ته مو په زړه صاحب ولي يې نه درته رانیسوپ موږ چي کله لومړۍ ورځ د: وزير وويل  يد کره 

خبره دا ده چي ستا عینکي بايد څو ډوله نظر ولريپ چي بېالبېلو کهارونو تهه پهه بېهل بېهل نظهر وګهوريپ مهوږ         . کي وې

چي په دغه ډول عینکو پسي هر څومره وکتل پیدا مو نه کهړېپ بیها مهوږ پهه خپهل مهنځ کهي سهره وويهل چهي کهه رئهیس             

ولسمشهر وخنهدل او   . وم وزارت کارونه کنټرول کړي نو موږ به خپلي عینکي ورکهوو صاحب هر وخت غوښتل چي د ک

بیا يې له خپله جېبه قلم راو ايستپ په کتابچه کي يې يوڅه ولیکل او ويهې ويهل   . بس بس دا هم ښه نظر دی: ويې ويل 

والړ سوپ پیلوټ تهه يهې پهه     ده ال دا خبره نه وه پوره کړې چي د مپارف وزير. ښه اوس به نو د مپارف واپیت وګورو: 

ولسمشر ال تهر کړکهۍ دبانهدي نهه وه کتلهي چهي د       . غوږ کي يو څه وويل او بیرته راغی د ولسمشر څنګ ته کښېناست

. مپارف وزير خپلي عینکي هغه ته ورکړېپ ويل رئیس صهاحب هها دادی دا زمها عینکهي واخلهل او بیها ورتهه وګهورئ        

 د نجونو يوه لیسه يې ولیدهپ ويل دا کوم ځای دی؟ ولسمشر چي الندي وکتل نو د هرات واليت 

 صاحب دا د کندهار پنجوايي ولسوالي ده -

 ته رښتیا وايې؟  - 

 . هو صاحب رښتیا وايمپ د کندهار په ټولو ولسوالیو کي د هلکانو او نجونو مکتبونه فپال دي -

لۍ له مرکزونو پرته ددوی په واک کي ديپ طالبان خو په درواغو دا اوازې اچوي چي د کندهار واليت اکثره ولسوا -

خو زه دې ته حیران يم چي دا ځینهي نړيهوالي ادارېپ پهه تېهره بیها رسهنۍ ولهي دومهره غهټ درواغ وايهي چهي د کنهدهار             

اوس خو دادی موږ او تاسي ټول يې په خپلو سترګو وينهو چهي   . دي يواليت په ولسوالیو کي مکتبونه يو مخ تړل سو

 . يپه پنجوايي غوندي ځای کي د هلکانو مکتب خو څه کوې چي د نجونو مکتبونه هم فپال د

پهه دې وخهت کهي لهه     . ښه اوس به نهو د تاريهاکو احهوال واخلهو    : ولسمشر په خپله کتابچه کي يو څه ولیکل او ويې ويل 

. د مبارزې وزير له خپله ځايه داسي په چټکۍ او وارخطايۍ والړ سو لکه يو لهړم چهي يهې و چیچهي    نشه يې توکو سره 

ده هههم د نههورو دوو وزيرانههو پههه شههان پیلههوټ تههه پههه غههوږ کههي يوڅههه وويههل او بیهها پههه منههډه راغههی د ولسمشههر څنههګ تههه   
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ر واليهت يهې ولیهد او يهې     تر يو څو خبرو وروسته ولسمشر د الوتکي تر کړکهۍ النهدي وکتهل چهي ننګرهها     . کښېناست

دا کوم واليت دی؟ څنګ ته ناسهت وزيهر ورتهه وويهل چهي رئهیس صهاحب دا هلمنهد دی او لهه دې سهره سهم يهې             : پوښتل

اوههو ماشهاء اهلل دلتهه خهو     : ولسمشر بې واره وخندل او ويې ويهل . خپلي عینکي د ولسمشر پر سترګو ورکښېښوولې

رئهیس صهاحب   : د ولسمشر غهوږ تهه خولهه ورنهږدې کهړه او ويهې ويهل         وزيرصاحب په خندا. تارياک هیڅ نه لیدل کېږي

بهس بهس   : ولسمشهر وويهل   . سږکال په ټوله هلمند کي يو بوټی تارياک هم نه دي کرل سويپ ټولو خلکهو غهنم کرلهي دي   

ا بیه . چي په هلمند واليت کي هم تارياک نه دي کرل سويپ نو زه باور لرم چي په ټهول افغانسهتان کهي نهه دي کهرل سهوي      

سهتان د  نخدايه شکر چي له دې پېغهوره خهو دي خهالص کهړم چهي نړيوالهو بهه ويهل چهي افغا         : يې لوړ وکتل او ويې ويل

پیلوټ الوتکه څو واره د غنمو د فصهلونو د پاسهه پهه ټیټهه ارتفهاع کهي تېهره        . تارياکو لومړی تولیدوونکی هیواد دی

 . کړه

م ويهل کېهدهپ اوس زه داسهي فکهر کهوم چهي هلمنهد بیرتهه هغهه          يو وخت هلمند ته د غنمو ګهدا : ولسمشر په خندا وويل 

 . پخواني حالت ته راګرځېدلی دی

په دې وخت کي سوکه سوکه تیاره سوهپ ولسمشر وويل چي اوس ماښام سوپ د اوبو او برېښنا حالهت بهه ههم وګهوروپ     

و په شان پیلوټ ته په غوږ کي يهو څهه   بیا به نو ځو له خیره سره؟ له دې سره سم د اوبو او برېښنا وزير هم د نورو وزيران

پهه  . يو څو دقیقهې وروسهته الوتکهه د کابهل ښهار فضهاته ورسهېده       . وويل او بیا يې ځان د ولسمشر څنګ ته راور ساوه

دې وخت کي ولسمشر د الوتکي تر کړکۍ دباندي وکتلپ ترڅو چي يهې خولهه خبهرو تهه جوړولهه نهو د اوبهو او برېښهنا         

 : له دې سره سم ولسمشر په خوښۍ وپوښتل . سترګو کړې وزير خپلي عینکي د هغه پر

 او هو دلته د برېښنا څومره ډېر څراغونه ديپ دا کوم ځای دی؟ - 

 .صاحب دا پکتیکا ده -

 دا پکتیکا ده؟ ! دا څه وايې -

لهه  . هو صاحبپ په ټولو واليتونو کي مي اول پکتیکا ته برېښنا راوستهپ ما ويل د دې واليهت خلهک ډېهر غريهب دي     -

خدايه رااي يم چي له کومي ورځي راهیسي دلته برېښنا راغلې نو خلکو ته دومره ډېر کارونه پیهدا سهوي چهي اوس    

دادی د کهار او ټهولنیزو   . ان دا چي پاکستانیان او ايرانیان دې واليت ته د کار لپاره راځي. بیخي مزدور نه پیدا کېږي

 . ر څه مپلوم ديچارو وزير صاحب خپله دلته تشري  لريپ ده ته ه

 . ياره واقپا  چي دا يو ستر خدمت دیپ خو عجیبه ده د پکتیکا مرکزپ ښرنه خو پخوا دومره غټ ښار نه و -

صاحب ښرنه اوس هغه پخوانی کوچنی ښار نه دیپ بیخي لکه کابل داسي دی او بل داچهي د پکتیکها واليهت ټهولي      -
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 . دي ښکاريولسوالۍ برېښنا لريپ ځکه نو ټول واليت يو ښار غون

د نن لپهاره همهدومره کهار بهس دیپ راځهل چهي       : ولسمشر په خپله کتابچه کي ژر ژر يو څو کرښي ولیکلې او ويې ويل 

په دې وخت کهي وزيرانهو   . بیا يې د خپلي کتابچې پاڼې سره واړولې او د خپلو ياداښتونو په لوستلو يې پیل وکړ. ځو

مها د خپلهو   : ي واچولههپ غهاړه يهې تهازه کهړه او ويهې ويهل        ولسمشر کتابچه پهه جېهب که   . يو بل ته حیران حیران سره کتل

وزيرانو په باب د نړيوالو او داخلي رسنیو له الريپ دغه ډول د خلکو له خولې ډېر شکايتونه اورېدلي ول چهي دوی د  

بیت المال پیسې اکثره غالکوي او يا يې په قیمتي موټرونوپ کورونو او خپلو عیاشهیو لګهوي خهو زه اوس پهوه سهوم      

نن ماته مپلومه سوه چي تاسهي پهه رښهتیا افغانسهتان تهه ډېهر سهتر خدمتونهه کهړي دي          . ي دا ټول تورونه بې ځايه ولچ

 . اوله خپل وطن سره د زړه له کومي مینه لرئپ زه وياړم چي ستاسي غوندي وزيران لرم
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تصويب لپاره رابلل سوې وه چي ځینهو وزيرانهو يهو سهاعت مخکهي ال ځهان       د وزيرانو دا غونډه د پراختیايي بودجې د 

څهوک خهو بهه    : ولسمشر ورغوي سره ومښلپ د غونډي برخه وال يې ښه تر نظر تېر کړل او ويهې ويهل   . ورته رارسولی و

حااهر   صهاحب ټهول وزيهران   : غیر حاار نه وي؟ د کورنیو چارو وزير والړ سوپ السونه يې پرنامه ونیهول او ويهې ويهل    

لهه دې  . ديپ پیسې هم عجیبه شی ديپ زه خو خپله سهار په خړه ال راغلی يمپ ما ويهل چهي غونهډه راڅخهه تېهره نهه سهي       

 .خبري سره سم د غونډي ټولو برخه والو وخندل

 : رښتیا هم پیسې ښه شی ديپ رحمان بابا ددنیا په باب څه ښه ويلي دي : ولسمشر په خندا وويل 

 

 دا دنیههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاښهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ده ښهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ده          

 چههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي توښههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ده د عقبهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها      

 کههههههههههههههههههههههه يههههههههههههههههههههههې تويههههههههههههههههههههههه پههههههههههههههههههههههر صههههههههههههههههههههههحرا کههههههههههههههههههههههړې      

 ښايسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههته کانهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدي صهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههحرا       

 

موږ پر شېرپور غوندي سهپېره ځهای دنیها تهوی کهړهپ ګهورئ تاسهي خهو ټهول هلتهه کورونهه لهرئپ اوس شهېرپور څهومره               

د . وړانهديزونو خبهري وکهړو   اول به د دفهاع وزارت پهر   . ښايسته ځای دیپ ښه په هر صورت اوس خپله غونډه پیل کوو

وکهاټ  چموږ غهواړو د ملهي اردو پهه    : دفاع وزير سترګي سره ومښلېپ مخ ته پرته دوسیه يې راپورته کړه او ويې ويل 

ده ال د مواهوع  . ید یلیونهه افغهانۍ اټکهل کهړ    یکي پنځه زره عسکر زيات کړو چي مالي لګښت مو يهې پنځهه سهوه م   

 :وزير يې خبره ونیوله او ويې ويل جزيات نه وه ويلي چي د کورنیو چارو 

رئیس صاحب زما په فکر نورو عسکرو ته هیڅ اړتیا نستهپ که خبره د داخلي امنیت وي نو هغه خهو زمهوږ پهولیس او     

ده وو مخهه ونیسهي نهو دا    عه امنیتي کمپنۍ ساتالی سي او که ددوی دا مطلب وي چي په ملي اردو د طالبهانو او القا 

اوسهمهال پهه   . نويو عسکرو تاوان دا دی چي د امنیتي کمپنیو اړتیا تر پوښتني الندي راوليددې . کار امکان نه لري

. افغانستان کي په لسګونو امنیتي کمپنۍ په کار لګیا دي چي که دا کمپنۍ وتړل سيپ نو ډېر خلک به بې کاره سهي 

ډېهر وزيهران پ وبخښهل خولهه مهي      مثال  اول زه درې امنیتي کمپنۍ لرمپ دغسي نور وزيهران درواخلهه چهي لهه دې الري     

 . خطاوتهپ ډېر خلک ډوډۍ پیدا کوي

 : ولسمشر د تائید په ډول سر وښوراوه او ويې ويل 



 سیاسي عینکي  

 

www.Larawbar.com      25  
 

رښتیا هم چي زموږ د خلکو کار او روزګار ډېر اروري دی او تهر ټولهو مهمهه دا ده چهي ماتهه د خپلهو وزيرانهو روزګهار         

خیهر دا  . ېهر رابانهدي ګهران دیپ ځکهه چهي پهالر يهې ډېهر ښهه سهړی و          ډېر مهم دیپ په تېره بیا د کورنیو چارو وزير خو ډ

د مههاجرينو وزيهر چهي ال يهې خبهرو تهه       . مواوع دي پر همدې ځای پاته وي اوس بهه د مههاجرينو د وزيهر خبهري واورو    

مهوږ غهواړو پهه راتلهونکي کهال      : پوره چمتووالی نه درلودپ وارخطا غوندي د دوسیې پاڼي سره واړولې او ويهې ويهل   

. لیونه افغانیو تهه اهرورت لهرو   یي د شلو زرو کورنیو د راستنېدو پروګرام جوړ کړو چي ددې کار لپاره پنځه سوه مک

وزيهر صهاحب کهه شهل     : ده ال خپله خبره نه وه پوره کړې چي د کلیو پراختیا وزير يې په خوله کي ور ولوېد او ويې ويهل  

نو موږ ته به ګرانه وي چي ددوی لپهاره د اوسهېدو ځايونهه برابهر     زره کورنۍ په يوه کال کي افغانستان ته راستانه سي 

بیها يهې د کورنیهو چهارو وزيهر تهه مهخ ور واړاوه او        . ولسمشر وويل چي ښه سمه ده د مهاجرينو خبره بهه بیها ګهورو   . کړو

 .ښه ځوانه وايه تا خو هم ښه ډېر کاغذونه مخ ته ايښي دي: ويې ويل 

رئیس صاحب تاسي ته خهو مپلومهه   : یښو واال عینکي پر سترګو کړې او ويې ويل د کورنیو چارو وزير خپلي پنډو ښ 

ده چي د لويو الرو امنیت ډېر خراب دیپ نو موږ غواړو چي په نوي کال کهي د لويهو الرو د سهاتلو لپهاره درې زره نهوي      

نسپورټ د وزيهر  ددې خبري سره سم د ټرا. لیونه افغانۍ کېږيیس استخدام او وروزو چي لګښت يې پنځوس میپول

رئیس صاحب تاسي ته خو ډېره ښه مپلومه ده چي لهه کهومي ورځهي راهیسهي د لويهو الرو      : رنګ سور سو او ويې ويل 

امنیت خراب سوی نو ډېری خلک په طیارو کي سفرونه کويپ چي له دې الري زموږ عوايد لس برابره لوړ سهوي ديپ  

چي زموږ په داخلهي ههوايي پروازونهو کهي کمهوالی راځهي او ډېهر         نو که د لويو الرو امنیت وساتل سي ښکاره خبره ده

اوس ټول شتمن خلک په طیارو کي سفرونه کوي او غريب خلک که په مهوټرو کهي ههم سهفر وکهړي څهوک       . تاوان کوو 

ياره وزير صاحب دا خودي ډېره ښه خبهره وکهړهپ زمها خهو دې خبهري تهه       : ولسمشر وخندل او ويې ويل. څه نه ورته وايي

 .پام نه وپ موږ بايد دولتي عوايد نور هم لوړ کړو چي ملي اقتصاد مو پیاوړی سيهیڅ 

موږ غواړو خپلي سل سرحدي تاڼې چي د تېرو جګړو پر مهال له : ورپسې د سرحداتو وزير غاړه تازه کړه او ويې ويل 

لهه نشهه يهي توکهو سهره د      . لهرو  منځه تللي وېپ بیرته فپالي کړو چي ددې کار لپاره څلور سوه ملیونه افغانیو تهه اړتیها  

رئیس صاحب که چېري د افغانستان ټولي سرحدي تاڼې فپالي سي نو د تارياکو د قاچاقو مخهه  : مبارزې وزير وويل 

نیول کېږي او په نتیجه کي يې تارياک ارزانه کېږيپ کله چي تارياک ارزانه سول خلک يې نه کريپ د تارياکو کښهت  

زه فکر کهوم چهي د يهوه فپالهه او ډېهر اهروري وزارت       . زموږ وزارت ته هیڅ اړتیا نستهچي بند سو ښکاره خبره ده چي 

افغانستان چي تر اوسه بهې سهرحدي تهاڼو خهدای سهاتلی وپ تهر دې وروسهته بهه يهې ههم           . لغوه کېدل يوه لويه اايپه ده

 . خدای وساتي

بې غمهه اوسهه زورورهپ مها    : ويې ويل  ولسمشر وخندلپ د نشه يي توکو د مبارزې د وزير پر اوږه يې الس کښېښود او

که ما دا وزارت لغوه کوالی نو پخوا بهه مهي ال لغهوه    . خو مخکي ال وويل چي ماته د خپلو وزيرانو روزګار ډېر مهم دی
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 . کړی وایپ ځکه چي ددې وزارت له جوړېدو سره د ترياکو کښت څو برابره ډېر سوی دیپ خو زه دا کار نه کوم

مههوږ پههه پههام کههي لههرو چههي سههږکال پههه بېالبیلههو واليتونههو کههي درې نههوي  : زده کههړو وزيههر وويههل  تههر دې وروسههته د لههوړو

زه فکر کوم چي دوی په لوی الس مهوږ  : د کار او ټولنیزو چارو وزير يې خبره ونیول او ويې ويل . پوهنتونونه جوړ کړو

کهه دا درې نهوي   . نهه ورکهړو  ته جنجال جهوړويپ مهوږ بايهد دومهره محصهلین جهذب کهړو چهي تهر فراغهت وروسهته کارو           

زه چهي خپلهو امکانهاتو تهه     . پوهنتونونه جوړ سي ښکاره خبره ده چي هر کال به د فارغانو په شمېر کي ډېروالهی راځهي  

 . ګورم نو نورو فارغانو ته کارونه نه سو ورکوالی

که خلک بېکهاره دي   رښتیا هم چي دا کار به وزير صاحب ته جنجالونه جوړ کړيپ اوس: ولسمشر وخندل او ويې ويل 

او يا په داسي کارونو اخته دي چي لږ اجوره لريپ دومره غټه سهتونزه نهه دهپ ځکهه چهي باسهواده خلهک چنهدان نهه دي         

بېکارهپ خو که يو باسواده سړی خټګر او يا بېکاره وي نوټول خلک به نارې وهي چي وګوره باسهواده سهړی بهې کهاره     

ښهه اوس بهه وګهورو چهي د کهانو او سهپکو       . پاتهه ويپ بیها بهه يهې سهره ګهورو       اوس دي دا پروژه ههم . دی او يا خټي کوي

 صنايپو وزير صاحب څه وړانديزونه لري؟

يهو د جهواهرو او بلهه د زمهردو د يهوه      . موږ د راتلونکي کال لپاره دوې پروژې لرو: د کانو او سپکو صنايپو وزير وويل 

دوهمه پروژه مهو د ښهځو لپهاره پهه کورونهو      . اټکل کړی دیکان را ايستل دي چي لګښت مو يې درې ملیارډه افغانۍ 

 .لیونه افغانۍ لګښت راځيیکي د السي صنايپو د زده کړي کورسونه دي چي پر دې پروژه پنځه سوه م

د دفاع وزير وويل چي دا پروژه دي موږ ته راکړل سيپ موږ يې ډېهره ښهه عملهي کهوالی سهوپ ځکهه چهي مهوږ پهه دې اړه          

وږ ځیني جنهراالن چهي پخهوا جههادي قومانهدانان ول د جهواهرو او زمهرودو څهو کانونهه را ايسهتلي           زم. ډېره تجربه لرو

د ښځو د چارو وزيهري پهوړنی پهر سهر ټینهګ کهړ او ويهې        . ديپ ان دا چي په دې هم ښه پوهېږي چي چیري يې خرڅ کړي

لیتونه له خنډ سره مخامخ کهويپ  وزير صاحب زه په لومړۍ پروژه کي څه نه وايم پخو دوهمه پروژه مو زموږ فپا: ويل 

موږ غواړو چي ښځي له کورونو څخه راووزي او له کوره د باندي په دفترونو او نورو برخو کي کار وکهړي خهو تاسهي    

 .يې په کورونو کي مصروفه ساتل

نهو دا  زه چهي ګهورم   : د کانو او سپکو صنايپو وزير چي خوله خبرو ته جوړوله نو ولسمشهر مداخلهه وکهړه او ويهې ويهل      

مواوع يو څه جنجالي دهپ ښه به دا وي چي پرې يې ږدوپ اوس بهه وګهورو چهي د نشهه يهې توکهو سهره د مبهارزې وزيهر          

موږ غهواړو چهي د تاريهاکو د کښهت پهر      : وزير صاحب ژر ژر د دوسیې پاڼې سره واړولې او ويې ويل . صاحب څه وايي

د ارشادپ حه  او اوقهافو   . یونه افغانیو ته ارورت لرولیاد يو تبلیغاتي کمپاين وکړو چي ددې کار لپاره پنځوس م

وزير وويل چي دا ښه پروژه ده خو که د کوکنارو په کښت کي ناببره کمښت راسهي نهو د حاجیهانو شهمېر بهه ههم ورسهره        

د ښځو چارو وزيري وويل چي که د تارياکو کښت کم سهي  . کم سيپ ځکه چي ډېر خلک د تارياکو په پیسو ح  ته ځي
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. نجوني به بې واده پاته سي ځکه چي ډېر خلک د تارياکو په پیسو ودونه کوي يبه هم ورسره کم سي او ډېر نو ودونه

فکر کوم چي ستاسي دواړو اندېښنې پهر ځهای ديپ بهس دا پهروژه دي ههم د اوس لپهاره پاتهه        : ولسمشر په خندا وويل 

اړو چهي د ځینهو مضهرو حشهراتو پهر اهد يهو        موږ غهو : ورپسې د کره ي وزير دولسمشر خواته وکتل او ويې ويل . وي

د دفهاع وزيهر   . لیونه افغانۍ دییپراس کمپاين وچلووپ لکه د انارو مچپ ملخ او داسي نور چي لګښت يې پنځه سوه م

زه افغانسهتان تهه ددغهو    . وويل چي زما د مپلوماتو له مخهي دغهه مضهر حشهرات اکثهره لهه پاکسهتان څخهه راغلهي دي         

نه بولمپ بلکي داسي فکر کوم چي دا بهه د پاکسهتان حکومهت رالېږلهي وي چهي لهه دې        مضره حشراتو راتګ تصادفي

ههر هغهه مضهر موجهود چهي د پاکسهتان لهه خهوا افغانسهتان تهه رالېهږل کېهږي د             . الري زموږ زراعت له پښو وغورځهوي 

دفهاع وزارت کهار دیپ   تاسي ته خو مپلومه ده چي د القاعده وو او طالبانو سره مبارزه د . القاعده او طالب حکم لري 

ولسمشر تندی په ورغوي وواههه او  . نو که دا پروژه موږ ته راکړل سي موږ يې په ډېر بريالتوب سره مخ ته بېوالی سو

څو واره مي درته ويلي دي چي دلته د القاعده او طالب نوم مه اخلهلپ نهور ګردسهره دا    ! اوف ورک يې کړئ: ويې ويل 

 .س پاته ويپ راسل چي د عامي روغتیا وزارت پر وړانديزونو خبري وکړوبحث پرېږدئپ دا پروژه دي هم او

زمههوږ د څېړنههي لههه مخههي د خلکههو ډېههري : د عههامي روغتیهها وزيههر پههه فاتحانههه انههداز سههره غههاړه اوږده کههړه او ويههې ويههل  

ددې ستونزي د حل الر دا ده چي بايهد د روغتیها پهه برخهه کهي د خلکهو د عامهه        . ناروغۍپ د ککړ چاپېريال له امله دي

ه يوه پراس کمپاين الس پوري کړو چي لګښت به يې يهو  پوهاوي کچه لوړه سيپ نوموږ غواړو د عامه پوهاوي لپاره پ

له دې خبري سره ټولو وزيرانو نارې کړې او په يوه خوله يهې وويهل چهي وزيهر صهاحب تهه خهو مهوږ         . ملیارډ افغانۍ وي

که د خلکو د روغتیايي پوهي سطحه لوړه سي نو پهر مهوږ بهه    : لومړی د ټرانسپورټ وزير وويل . ټول په بال اخته کوې

 . تقادونو باران جوړ سيپ ټول به وايي چي چاپېريال د موټرو د دود له امله ککړ سوی دی د ان

د ښهار جوړولهو وزيهر وويهل چهي      . د کره ي وزير وويل چي خلک به وايي چي د ځنګلونو بیا رغوني ته پام نه دی سهوی 

اګرۍ وزيهر وويهل چهي خلهک بهه      د سهود . خلک به وايي چي د څښلو پاکي اوبه نسته او ښار پاکولو ته پام نه دی سوی

نورو وزيرانو ال خپهل  . وايي چي ټول ښار دود پر سر اخیستی دیپځکه چي سوداګر هیواد ته بې کیفیته تېل واردوي

ماتهه د خپهل مملکهت    . بس بس نهور بحهث تهه اهرورت نسهته     :داليل نه وه ويلي چي ولسمشر مداخله وکړه او ويې ويل 

يهوه پهروژه چهي دومهره جنجالونهه جهوړويپ پهه        . پلي کابینې ثبات ډېر راتهه مههم دی  تر دې ال د خ. ثبات تر ټولو مهم دی

تېره بیا زما د وزيرانو د خوابدۍ سبب کېږيپ بیخي يې نه عملي کووپ زه خو وايهم چهي دا پهروژه دي د تهل لپهاره پاتهه       

 : د مالیې وزير وويل . ويپ ښه اوس به د مالیې وزارت پر وړانديزونو خبري وکړو

تاسي ټولو ته مپلومه ده چي په افغانستان کي ورځ پهه ورځ امنیهت خرابېهږيپ دولتهي چهارواکيپ پهه تېهره بیها          موږ او

وزيرانو ته ګرانه ده چي په بازار کي له عامو بانکونو سره مپاملې وکړيپ ځکه چي هلته نه مهوږ خونهدي يهو او نهه مهو      

ږ نه سو کوالی چي خپلي پیسهې خهارجي ممهالکو    همدا اوس که په کابل کي واپیت ناڅاپه خراب سي نو مو. پیسې
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ته انتقال کړوپ نو موږ ددې اړتیا په پام کي نیولهو سهره غهواړو پهه ارګ کهي د ننهه يهو بانهک جهوړ کهړو چهي يهو ملیهارډ              

دا بانهک بهه پهر نړيوالهو مپیهارونو برابهر وي چهي يهوازي بهه ولسمشهرپ د هغهه مرسهتیاالن او             . افغانۍ لګښهت غهواړي  

ياره دا خو واقپها  ډېهره   : ولسمشر ال څه نه وه ويلي چي ټولو وزيرانو په يوه خوله وويل . پکښي ولريوزيران حسابونه 

رښههتیا هههم چههي ډېههره ښهه پههروژه دهپ زه يههې همههدا نههن د  : ولسمشههر چههي خولهه يههې لههه خنههدا ډکههه وهپ وويهل   . ښهه پههروژه ده 

ی پای ته رسهووپ سهبا بهه د نهورو وزارتونهو      اوس غونډه پر همدې ځا. منظورۍ فرمان لیکمپ بس سبا په کار پیل وکړه

وايهي  . غونډه په رسمي ډول پای ته رسېدلې ده خو زه به په پای کي يوه ټوکهه ووايهم  . پر انکشافي بوديجې خبري کوو

پهه دې وخهت   . چي يو وخت يو ډېر شتمن سړی مړ سوی و چي په اسقاط کي يې غريبانو ته ښه ډېهرې پیسهې ورسهېدې   

 :ګون نوټ ور رسېدلی وپ وويل کي يو غريب سړی چي زر

 

 ههههههههههههههههههههر سهههههههههههههههههههړی ههههههههههههههههههههم پښهههههههههههههههههههې اوږدې کانهههههههههههههههههههدي وای مهههههههههههههههههههړ يهههههههههههههههههههم      

 جههههههههههههههههههههار قربههههههههههههههههههههان سههههههههههههههههههههم د حههههههههههههههههههههاجي صههههههههههههههههههههاحب تههههههههههههههههههههر مههههههههههههههههههههړي        

 

 : نو زه هم وايم چي 

 ههههههههههههههههههر وزيهههههههههههههههههر وايهههههههههههههههههي زمههههههههههههههههها پهههههههههههههههههالن تهههههههههههههههههر نهههههههههههههههههورو ښهههههههههههههههههه دی            

 .جههههههههههههههههههههار قربههههههههههههههههههههان د مههههههههههههههههههههالیې وزيههههههههههههههههههههر تههههههههههههههههههههر پههههههههههههههههههههالن سههههههههههههههههههههم           
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میسیون مشر پر خپل سور او غوښن مخ دسمال راتېر کړپ د مپدني اوبو بوتل يې پر سر پورته کړپ يو غټ ټېهغ يهې   دک

تاسههي تههه مپلومههه ده چههي غربههت د ډېههرو بههدمرغیو مههور دهپ لکههه    : برخههه والههو تههه وويههل   يوکههیا او بیهها يههې د غونههډ 

داچي که په هیواد کي غربهت وي خپهل مهوټر     اول. تراهګريپ اداري فسادپ جرمونهپ قاچا پ بې سوادي او داسي نور

او کور به در پوري اور ويپ ټولو به سهترګي درتهه نیهولي ويپ وايهي وګهوره د نهورو مهامورينو پهه وچهه ډوډۍ وس نهه           

نو له همدې املهه زمهوږ زړه سهواند جمههور رئهیس د ټولهو       . رسېږي او د دوی پیسې يې کړوسیان ال نه سي خالصوالی

څخه دغه زموږ کمیسیون جوړ او وکیفه يې راته سهپارلې چهي د غربهت ختمولهو لپهاره يهو پهالن         وزارتونو له استازيو

 . جوړ کړو

ښهه دا ووايهه چهي پیسهې     : د ح  او اوقافو د وزارت د استازي خوله ويړه سوهپ پر شونډو يې ژبه تېره کړه او ويې ويهل  

پکښې نه ويپ تا نن بې پیسهو يهو کهار لیهدلی     پیسې به ولي : پکښي سته کنه؟ د کمیسیون مشر په خندا ځواب ورکړ 

هغه مپلومات چي موږ تهه پهه واک کهي راکهول سهوي دادي چهيپ د افغانسهتان        . دی؟ ښه اوس اصلي مواوع ته راځو

کهوو چهي څنګهه کهوالی سهو ددغهو        يشپږ ملیونه خلک ډېر غريب او ژوند يې په خطر کهي دیپ مهوږ اوس پهر دې خبهر    

 غريبو خلکو ژوند وژغورو؟

: چي تازه له تشنابه راوتلی او السونه يهې النهده ول وار دمخهه کهړ او ويهې ويهل        ياو ټولنیزو چارو وزارت استاز د کار

د کمیسیون رئیس يې په ځواب کهي  . زما په فکر که د کار زمینه ورته برابره کړو نو د دې غريبو خلکو ژوند به ښه سي

په ههر  . کي د دې دومره امکاناتو سره سره بیاهم بې کاري ستهدولت به څومره خلکوته کار ورکړي؟ په امريکا : وويل 

ههر چهاچي يهو څهوک ورتهه      . حال بیا هم دولت خپل وس له چا نه دی سپمولیپ په تېهره بیها خپلهه جمههور رئهیس صهاحب      

مپرفي کړی نو رئیس صاحب بې له دې چي ويې پېژني او يا يې اهلیت په پام کي ونیسي هغهه يهې خپهل مشهاور وزيهر      

اصهال د رئهیس صهاحب ههدف دادی چهي خلکهو تهه        . ان داچي اوس خپل ټول مشاور وزيران پېژني هم نهه . کړی دیمقرر 

 . کار پیدا سي کنه نو تا داسي لیدلي وي چي تر کلي يې نايان ډېر وي

 زما نظر دادی چي تر څو په افغانستان کي: دکورنیو چارو وزارت استازي ځان په څوکۍ کي سره سم کړ او ويې ويل 

د اقتصاد وزارت استازي پر خپله راوتلې خېټه نیکټهايي سهمه   . سوله نه وي راغلې نو غربت به تر دې نور هم ډېر سي

زه داسي فکر کوم چي سوله په خپله د غربت يو ستر عامل دیپ که په افغانسهتان کهي سهوله وای نهو     : کړه او ويې ويل 

پهه دې خبهره د غونهډي ټولهو     . س موږ خپلهه ههم غريبهان وای   دا دومره مرستي به له کومه کېدای؟ کېدای سوای چي او

 . برخه والو د تائید په ډول سرونه وښورول

دلتهه مخکهي د کهار او روزګهار خبهره      : چي پزي ته يې دسمال نیولی و وويل  يورپسې دکانو او صنايپو وزارت استاز
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بډای هېهواد دیپ نهو کهه دغهه کانونهه راو ايسهتل       ياده سوهپ تاسي ته خو مپلومه ده چي افغانستان د کانو له پلوه ډېر 

د دفاع وزارت اسهتازی چهي خهوب    . سي يو خو به زموږ ملي اقتصاد پیاوړی سي او بل به ټولو خلکو ته کار پیدا سي

زه فکر نهه کهوم چهي دادي يهوه مهوثره الره ويپ ځکهه د روسهانو د اشهغال پهر مههال د افغانسهتان پهه يهوه              : زنګاوه وويل 

د قیمتي ډبرو څو کانونه راوايستل سول خو له بده مرغه چي خپله د هغې يوې ولسوالۍ خلهک ههم پهه    ولسوالۍ کي 

 .ماړه نه سول

د افغانسهتان ډېهر خلهک پهه کرنهه او مالهدارۍ       : د زراعت وزارت استازي پهه پیپسهي يهو غهټ خهرپ وکهړ او ويهې ويهل         

يپ خلهک بهه پهه زراعهت بوخهت او پهه دې ډول بهه        بوخت ديپ نو که موږ د اوبو بندونه ورته جوړ کهړو اوبهه بهه ډېهري سه     

: دکورنیو چارو وزارت استازي خپله خولۍ پر مېز کښېښوولپ پر سهر يهې الس تېهر کهړ او ويهې ويهل       . غربت ختم سي

ستاخبره بیخي سمه دهپ تاته خو مپلومه ده چي بندونه بايد په کلیوکي جوړ سي خو کوم د نر زوی دی چي کلي ته سهر  

 . وږ د کجکي بند ته ځیني سامان االت د شپږ زره کسیزه هوايي او ځمکني قواوو په بدرګه يووړلور ايسته کړيپ م

که موږ خپلو محصوالتو تهه نړيهوال بهازار پیهدا کهړو      : د سوداګرۍ وزارت استازي پر شونډو ژبه تېره کړه او ويې ويل 

چهي   يتوکو پهر اهد د مبهارزې وزارت اسهتاز    د نشه يي . زه فکر کوم چي ډېره ګټه به وکړو او غربت به ورسره ختم سي

زه فکهر نهه کهوم چهي زمهوږ محصهوالت دي لهه نړيوالهو         : تارياک يې تر غاښ الندي ايښي ول او خوله يې چړپوله وويل 

محصوالتو سهره رقابهت وکهوالی سهيپ البتهه يهوازي زمهوږ تاريهاک دغهه میهدان ګهټالی سهي چهي اوس ههم د تاريهاکو                

له تارياکو څخهه الس تهه راغلهي پیسهې د افغانسهتان د ملهي اقتصهاد دريمهه برخهه          . دي بازارونه ټول زموږ په واک کي

جوړوي چي دا ټول زموږ د وزارت الس ته راوړنه دهپ کله چي زموږ وزارت نه و نو په افغانستان کي تارياک بیخي لهږ  

د کورنیهو چهارو وزارت    .خو کله چي زموږ وزارت جوړ سو نو د تارياکو کښهت څهو برابهره ورسهره ډېهر سهو       لپکرل کېد

هغه خو زموږ او ستاسي خپلمنځي خبره دهپ په غريبهانو پهوري اړه نهه    : استازي سترګه ورته ووهل او سوکه يې وويل 

 .لري

زه لومړی ستاسي ټولوڅخهه يهوه پوښهتنه     :د کمیسیون مشر لکه مارته چي شپېلۍ ووهې غاړه اوږده کړه او ويې ويل 

ان کي تراهګر نه وای نو تراهګري به له کومه کېدای؟ ټولو پهه يهوه خولهه ځهواب ورکهړ      هغه دا چي که په افغانست. کوم

ښه نو بیا خو ټول پوهېږو چي همدا تراهګهر دي  : د کمیسیون مشر ورپسي زياته کړه . چي تراهګري به ګردسره نه وای

بهه ههم نهه وایپ زمها پهه فکهر       دغسي که په افغانستان کي غريبان نه وای نو غربت . چي د تراهګرۍ اور يې بل کړی دی

لهه دې خبهري   . ترڅو چي مو په افغانستان کي د غريبانو ريښې له بېخه نه وي ايستلي غربهت بهه هیڅکلهه خهتم نهه سهي      

 .سره سم د کمیسیون ټولو غړو چکچکي وکړې

زمها سهره يهوه    دا خو واقپا  ډېر ښهه نظهر دی خهو    : نیکټايي غوټه ټینګه کړه او ويې ويل  يد دفاع وزارت استازي د خپل

پوښتنه ستهپ هغه داچي ايا نړيواله ټولنهپ په تېره بیا امريکا به په دې کار کي زموږ مال وتړي؟ دکمیسهیون مشهر پهه    
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ته هم عجیبه خبري کوې؟ نړيواله ټولنه به ولي زموږ مال نه تهړيپ دا د غربهت لهه    : خندا الس پورته واچاوه او ويې ويل 

يا لنډه الر دهپ زه بهاور لهرم چهي نړيوالهه ټولنهه پهه دې کهار        ( Short cut)و په اصطالح منځه وړلو لپاره هغه د انګرېزان

د بهرنیهو چهارو   . کي اوس هم زموږ ملګرې دهپ ځکه چي په افغانسهتان کهي ههره ورځ پهر غريبهانو خلکهو بمبهارۍ کهوي        

غانستان پارلمان به په دې دا پالن به څومره عملي وي او بل د اف: وزارت استازي چي د سر وېښته يې ږمنځول وويل 

 کار کي زموږ مالتړ وکړي؟ 

دا پالن په سلو کي سل عملي دیپ ځکه موږ ولیدل چي کله موږ لهه  : دکمیسیون مشر مېز په سوک وواهه او ويې ويل 

شېرپور څخه غريبان وشړل نو هلته غربت هم ورسره ختم سوپ که مو له هغوی سره مرسهتي کهوالی نهو ملینونهو ډالهرو      

تیا ولپ خو اوس يوازي يوه بلډوزر دغه اړتیا پوره کړهپ موږ او تاسي خو ټول هلته خپل کورونه لروپ اوس هلتهه  ته اړ

پاته سوه د پارلمان خبرهپ زه باور لرم چي پارلمان به په دې کار . د غربت هیڅ نښه نستهپ بیخي اروپا غوندي ښکاري

وکیهل نسهته او بهل داچهي هغهوی د ملهت اسهتازي ديپ د        ډېر خوښ سيپ ځکه چي اول خو په پارلمان کهي کهوم غريهب    

نهو د پارلمهان د وکیالنهو     پکهه غربهت خهتم سهي     اوهغوی يو هدف ههم دغهه دی چهي پهه هېهواد کهي دي غربهت خهتم سهي          

 . مپاشات او نور امتیازات به هم څو برابره ډېر سي

تاسهي  : کړ او ورپسې زياته يې کهړه  دکمیسیون مشر چي پوه سو چي خبري يې پر ټولو ښې لګېږي نو خپل اواز يې ډډ 

ګورئ نړيوالي ټولني په دې دومره ډېرو مرستو په افغانستان کي غربت ختم نه کړپ نو که موږ پهه خپلهو لږوامکانهاتو    

 .دغه بريا الس ته راړو زه باورلرم چي د سږکال د نوبل جايزه به خامخا موږ ته راکړل سي
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شونډه تر غاښ الندي کړې ولپ ورو ورو يې له ځانهه سهره يهوه سهندره زمزمهه کولهه او د حااهرۍ د        خان  يسرکاتب زلم

د حاارۍ په کتاب کي يې ال السلیک نه و کړی چي د تیلیفون ګړنګهاری پورته سهوپ مهدير   . کتاب خواته ور تېر سو

زلمهي خهان   . ي رئهیس صهاحب دي غهواړي   غمي خان د ټیلیفون غوږۍ پورته کړه او بیا يې کرار زلمي خهان تهه وويهل چه    

پ ويهل زه يهې لهه کهاره     لبیرتهه راغهی نهو ب هه يهې الهوتې و      کله چي . شپبه دوه ګامه کړه او په منډه د رئیس دفتر ته ورغی

له دې خبري سره سم موږ ټول له خپلو ځايونو څخه والړ سوو او په يوه خوله مو وويل چي ولهي؟ ده ويهل نهه    . ګوښه کړم

 پخهو ډېهر فپهال سهړی و    سهرکاتب صهاحب    يموږ ټول خواشیني سوو او داپوښتنه راته پیدا سوه چ کارپه دې . پوهېږم

 خدای خبر چي ولي به يې له کاره ګوښه کړی وي؟

. يهې را پهه شها کهړی و    يهو بهوډا سهړی    د مخهه او ورپسهې يهو چپړاسهي راغهی چهي       رئیس صاحب زموږ دفتر ته سبا سهار 

نصهرو الال نهومېږي او د سهرکاتب     يدا ستاسهي نهوی همکهار دی چه    : يهې ويهل    رئیس صاحب بهوډا تهه اشهاره وکهړه او و    

تاسهي مرسهته    يکه څه هم سواد نه لري خو ډېر ښه سړی دیپ خیر دی پهه کهارونو که    دی. زلمي خان پر ځای به کار کوي

پهه شها   بهه يهې سههار مههال     اسهي  ړاهپیفه دیپ دلتهه دريهم منهزل تهه نهه سهي راپورتهه کېهدایپ چپ          بېچاره. ورسره وکړئ

 . راپورته کوي او د رخصتۍ پر وخت به يې بیرته کښته کوي

ښايي ستاسي ټولو سره به دا پوښتنه پیهدا سهوې وي   : رئیس صاحب پکول د تندي خواته را وښوياوه او زياته يې کړه 

پرېکهړه   يکد بن په کنفرانس  يزلمی خان څنګه داسي ناببره او بې دلیله له کاره ګوښه سو؟ تاسي ته مپلومه ده چ يچ

يپ ياني د افغانسهتان ټولهو قومونهو تهه     سد افغانستان دولت بايد د ملي مشارکت د اصل پر بنسټ جوړ  يسوې وه چ

. دغهه پرېکهړه عملهي کهړم     يپه صفت ځان مکل  وګاڼهه چه  مامور يپ نو ماهم د يوه دولتي سورکړل  يبرابره ونډه پکښ

مامورين ډېر او د بهل قهوم دا لهږ ولپ ځکهه مهو نهو ځینهي مهامورين لیهري          يوه قوم د  يوکتل نو زموږ په رياست ک يماچ

 . دیزلمی خان يو هم  يپه هغه ډله ک يچکړل 

اوس ډېر سپین ږيری سوی وپ ړېنګۍ سوربخنه ږيره يې ولهه او يهو زوړ   نصرو الال د رئیس صاحب پخوانی باغوان او 

وکړه نو  يه ځننمو د عمر پوښتکله چې به  .پرتوګاښ لرګیداسي ډنګر و لکه د پکول يې پر سر وپ پر مال را کړوپ او 

 پتهه د سهقاوۍ پهه کهال پیداسهوی يهې       ينور نه يم خبر خو زما مور دي خدای وبخښي راته ويهل بهه يهې چه    چي ويل به ده 

له ځانه سره خپهل يهو اووه کلهن لمسهی ههم      هره ورځ نصرو الال به . دڅو کالو به يم يکړئ چواوس نو تاسي حساب ورته 

 .ګېمونه کول يټر کوټوله ورځ به يې د شپبې په کمپی ياوست چر

د يوه قوم استازی دي  يدا څنګه ملي مشارکت دی چ يدا خبره راپورته سوه چ ييوه اوونۍ وروسته زموږ په شپبه ک

ې پ لیاقهتپ رتبه  يوي؟ زموږ مدير غمي خان که هر څهومره د زده کهړ   ټمدير او نور دي عادي مامورپ پیاده او ټايپیس
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مهديريت بهه د    يتر ډېرو اوږدو بحثونو وروسته مهو داسهي پرېکهړه وکهړه چه     . او اهلیت خبره کوله خو چا نه ورسره منله

اسهاس لهومړی زمهوږ د شهپبې      رپه  يد پچه . لپهاره د شهپبې د ټولهو کهار کوونکهو تهر مهنځ نهوبتي وي         ييوې يهوې میاشهت  

خیهرو مامها يهو اتیها کلهن سهپین ږيهری او پهه         . اسي وټاکل سهو ړاسيپ خیرو ماما مدير او غمی خان يې پر ځای چپړچپ

خیهرو مامها مهدير     يچه  يراهیسه  يورځه  يلهه کهوم  . غوږو هم لږ دروند و چي د حاارۍ په کتاب کي به يې ګوته لګولهه 

اکثره به يې د خیرو ماما د عسکرۍ  يدومره کار نه وپ بس ټوله ورځ به مو کیسې سره کولې چ يسوی و نو په شپبه ک

خیهرو مامها اوس زمهوږ     يکه څه هم موږ دغه کیسې له ده څخه څوڅو ځله اورېدلي وې خهو داچه  . ختونو کیسې وېد و 

 . غونډه روانه دهپ لطفا  مزاحمت مه کوئ يد شپبې پر دروازه مو ولیکل چ. واورو هم بیا يې ينو ناچاره و چ پمدير و

ويهل اوههو دا مهو     پمههال خیهرو مامها غهاب تهه وکتهل      ځان ته جهال دېهګ پخهاوهپ يهوه ورځ د ډوډۍ پهر       يموږ په شپبه ک

زه : وويهل   ولهده کاوس اشپزي  يخان چ يمدير غم يپخوان. څومره ډېره مالګه ور اچولې ده؟ دا خو زما فشار لوړوي

مالګه يهې ولهي لهږ ده او کهه      يمالګه ور اچوم نو نور همکاران وايي چلږ د چا غوښتنه ومنم؟ که دېګ ته  يحیران يم چ

اوس هغهه  : خیرو مامها تنهدی تريهو کهړ او ويهې ويهل       ؟مالګه يې ولي ډېره ده يتاسي واياست چمالګه ور اچوم نو ډېره 

جهال جهال دېهګ خهو نهه سهو        يبیا مو سره وويهل چه  . يسومنل  يغوښتنپخواني وختونه تېر سوي ديپ بايد زموږ ټولو 

تر دې وروسته به اشپزي ههم پهه نوبهت     يداوي چي نو ښه به سد ټولو ذوقونه ځايېدالی  يپخوالی او نه په يوه دېګ ک

 .وي

پکښي پهوس کهړی    يدېګ له صابون څخه سم نه و پرېولی او کتغ م ييوه ورځ مما تر اوسه پوري دېګ نه و پوس کړیپ 

د تشهناب   سهوکه نصهرو الال پهر نهس الس تېهر کهړ او      دسهترخوان ال نهه و ټهول سهوی چهي      مو ډوډۍ وخهوړه نهو    يکله چ. و

د تشهناب دروازې تهه   ځهان يهې   کښېکښهل او  پهه الس  غمي خان ههم خپلهه ګېهډه     يدی ال نه و راوتلی چ. خواته روان سو

نصهرو الال ژر را ووزهپ زه ههم   : نصرو الال را و نه ووت نو غمي خان تندی تريو کړ او په درد يهې وويهل    يکله چ. رساوهو

چهي يهې   د غمهي خهان خبهره    لکهه  نصهرو الال  . ېپرې سهو  يغوټ يغوټ يوايم کولمې م يزه چ! هله ژر کوهپه تکلی  يمپ 

نور هم وځنډېدپ غمي خان غاښونه سره وچیچلپ د تشهناب دروازه يهې پهه زوره ور وډبهول او      ګردسره نه وي اورېدلې

موږ ټول حق لروپ خو  ييو ساعت پکښي تېروې؟ په دې تشناب ک يژر را ووزه دا ستا دپالر تشناب دی چ: ويې ويل 

ورمنهډه کهړهپ    پهر  قههر نصهرو الال لهه تشهناب څخهه راووت نهو غمهي خهان پهه          يکله چ. تونه نه ديداخو هغه پخواني وخ

تههر دې . هاو دروازه يهې پههه ځهان پسههې وتړله   لکههه غشهی تشههناب تهه ننههووت   نصهرو الال ځههان يهوې خواتههه کهړپ غمههی خهان     

 .ل سوی ودپه دقیقو ښوتشناب وخت د هر قوم د مامورينو لپاره د  يپه هغه ک يوروسته مو يو مهالوېش جوړ کړ چ

غمههی خههان نههژدې ورتههه  پخوابههه  يۍ درلههوده چههکههزمههوږ شههپبې د لمههر خواتههه يههوه کړ . دوبههی تېههر سههو او هههوا سههړه سههوه 

يهوه  . ف کهول به ښه تود و او بل به يې د کړکۍ له الرې نسوار دبانهدي تهو  دی له دې امله ګټمن و چي يو خو . کښېناست

کله چهي يهې نصهرو الال ولیهد چهي د ده پرځهای ناسهت        . غمی خان راغی يچ ورځ نصرو الال د غمي خان پر ځای ناست و
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پر نصرو الال دا خبره بهده  . له ځايه والړ سهنصرو الال اوس به نو تود سوی يې بس ده زما : دی نو په خندا يې ورته وويل

مهوږ ټهول   نهه دی ختلهیپ    دا ځای خو يوازي ستا په پچهه ولي والړ سم؟ : ولګېدهپ تندی يې تريو کړ او په درد يې وويل 

دې نوبت  د. هم په نوبت سره کښېنوکړکۍ ته به  يتر دې وروسته پرېکړه وسوه چ. پ زما هم ساړه کېږيحق پکښي لرو

مهراجپین اکثهره ديهوه قهوم او     نهن  : نصهرو الال وويهل  يهوه ورځ  . يو مهالوېش جوړ او پر کړکۍ مهو ونښهالوه  هم لپاره مو 

بیا مهو د ههر قهوم د مراجپینهو لپهاره يهو مههالوېش جهوړ او د شهپبې پهر           . په کار دی لپ دې خبرې ته هم پاميوې سیمې و

 . دروازه وځړاوه

به د هماغه قوم  ينو کار به يې هماغه يوه مامور کاوه او په شپبه ک پبه ديوه قوم د مراجپینو نوبت و يپه کومه ورځ چ

په هماغه ورځ بهه نهور مهامورين بهې کهاره       يدا چ. لدنه په پوهېد شپبې نور مامورين به چندان  يکېدې چ يپه ژبه خبر

 . ويده ولبه ارام  ينو په خپلوڅوکیو ک لو

يهو مهامور کهار کهوي او نهور       يدا انصاف دی چايا  :راويا کړو يدې خبر خیرو ماماد  وپموږ ټول ويده و ييوه ورځ چ

زمهوږ  . تهر غرمهې بهه مهو کهار کهاوه او تهر هغهه وروسهته بهه مهو خوبونهه کهول              يبیا به مهو داسهي کهول چه     ؟بېغمه ويده دي

. وړې ولهه خهوب  چي به يو ساعت کار وکړ نو السونه به يې د کمپیوټر پر کیبورډ پراته او دا بهه   يعايشه جان يټايپست

پهه  ه پام سو نو په وينو ت ييې د پز يکله چ. هسو يله څوکۍ څخه پړمخي راولوېده او پزه يې وين ييوه ورځ په خوب ک

سهبا زمهوږ د    .دیناسهت   يڅهوکۍ که   انصاف دی چي يو مهامور پهه زړه او بهل پهه نهوې     د خدای لپاره دا : وويل چیغو يې

وېپ پهه څرخهي    ياوس نو زموږ خولۍ پهه غهوړو که   . لرياست اداري مدير موږ ټولو ته يوه يوه نوې څرخي څوکۍ راوړ

 يهپ پهه تېهره بیها عايشهه جهان     له اري به مو ټوله شپبه پر سهر اخیسهتې و  خره يبه مو ښه درانه خوبونه کول چ يڅوکیو ک

اوس مهوږ د ملهي مشهارکت شهپار پهه بريهالیتوب سهره        . دي تازه حالل کړی وي يخو داسي خرهاری کاوه لکه غويی چ

اس کهاوه لکهه   سمو داسي اح يخرهاري توپیر سره درلود خو په خوب ک ږموزکه څه هم د خوب پر مهال . عملي کړی و

د ملهي   يخهوب لیهده چه   ورځ مهي   يهوه . لزموږ خوبونه او د هغهه تپبیرونهه يهو ډول و    يټول يو وجود يوپ ځکه چ يموږ چ

پ تجربېپ تقوا او نورو کاري ځانګړتیاوو ته يزده کړ. دیعملي سوی  يمشارکت اصل د افغانستان په ټولو ادارو ک

مههديريتپ رياسههتپ مپینیههتپ وزارت او بههااالخره ولسمشههرۍ تههه  يد خپههل قههومي نوبههت لههه مخهه زهپ نسههته هههیڅ اړتیهها

دغه ډول خوب مي څو څو ځله ولیدپ يو عجیبه حالت وپ کله چي به مو خپل خوب يو بل ته سره ووايهه نهو    .ی يمرسېدل

مپهاش بهه مهي تهر بلهي میاشهتي        يزه په ويښه يو عادي مامور وم چي د يهوې میاشهت  . ټولو به يو ډول خوبونه لیدلي ول

 .پوري نه رسېدهپ خو چي سترګي به مي پټي کړې نو ولسمشر به وم
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په ارګ کي دا مېلمستیا د يو شمېر قومي مشرانو په وياړ جوړه سوې وه چي د کابینې غړيوپ مپینهانو او والیهانو ههم    

یپ خهو کلهه چهي د ډوډۍ خوړلهو مېهز تهه       ولسمشر په خورا خوښهۍ د ډوډۍ خوړلهو تهاالر تهه راغه     . برخه پکښي درلوده

له دې سره سهم ټهول وارخطاسهول چهي يها خدايهه څهه پېښهه         . کښېناست نو ناببره يې تندی تريو او له درده سور واوښت

 سوه؟ 

لهه دې درب  . غاب ورپورته کړپ بوی يې کړ او بیا يې په درب بیرتهه پهر مېهز کښېښهود     ېولسمشر مخ ته پروت د قورم 

يهو  . سره لکه ځانمرګی بريد چي سهوی ويپ د کهابینې ټهول غهړيپ مپینهان او والیهان لهه خپلهو ځهايونو څخهه والړ سهول           

امهي  ژسوه لکه د يو چها  وزير چي تر دې مهاله يې له لوږي پرله پسې ارږمۍ کښلېپ ناڅاپه يې خوله داسي کلکه بنده 

اشپز چېري دیپ ژر يې راوغواړئ؟ اشهپز چهي تهر دې مهالهه د ډوډۍ     : ولسمشر وويل . چي د يخ له امله سره تېري سي

دا چي ټولو کښته کتل نو د چها پهام نهه    . خوړلو د مېز تر څنګ والړ وپ منډه کړه او ځان يې د يوه چاغ وزير شا ته پټ کړ

 . دی سو چي اشپز د وزير شا ته پټ

د ډوډۍ خوړلو په تاالر کي چوپه چوپتیا خپره سوهپ هیڅوک نه پوهېده چي څه پېښه سوه؟ د ولسمشر رنګ نهور ههم    

دا چي مهوږ پهه خپهل ارګ    . له دې مملکت سره هیڅوک هم خواخوږي نه لري: له درده سور سو او ورپسي زياته يې کړه 

دا حقیقت تاسي ټولو ته مپلوم دی چي زموږ دولت د خیرات په کي دومره بې پروا يو په واليتونو کي به څه حال وي؟ 

زموږ يو دوست هیواد چي له تراهګرۍ سره په مبارزه کي زموږ کلک مالتړی دی او زموږ سهره يهې بهې    . پیسو چلېږي

دې  قید وشرطه ملیونونه ډالره مرستي کړيپ ولي يې داسي په اسانه له السه ورکړو؟ که دا کار کووپ نهو ايها دا بهه لهه    

 وطن سره جفا نه وي؟

ولسمشر ترخه خندا وکهړه او بیها يهې    . هو صاحب دا خو رښتیا هم چي له وطن سره لويه جفا ده: ټولو په يوه خوله وويل 

 نه لرئ؟  ينو چي داسي ده بیا تاسي سترګ: وويل 

تاسهي تهه مپلومهه    : يهل  ولسمشر بیا د قورمې غاب ورپورته کړ او ويهې و . له دې خبري سره سم په ټولو سرونه وځړېدل

کههه تاسههي سههترګي درلههودای او يهها مههو     . ده چههي سههبا زمههوږ د دوسههت هیههواد هندوسههتان ولسمشههر کابههل تههه راځههي        

کېهدای سهي د غهوايي د غوښهو بهوی تهر سهبا        . ډيپلوماټیکه تربیه درلودایپ نو نن به مهو د غهوايي غوښهي نهه پخهوالی     

ېلمه د غوايي د غوښو بهوی ولګېهده نهو زمهوږ خهو بهه پهزه پهرې         که پر دې نازولي م. پوري هم له لوښو څخه لیري نه سي

 . سي

بهل دا چهي ټهول لوښهي دي لهه ارګ څخهه لهري        . تر دې وروسته بايد په ارګ کي د غهوايي غوښهي ګردسهره پخهې نهه سهي      
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تهر دې  . يووړل سي او پرځای دي يهې نهوي لوښهي رانیهول سهيپ ځکهه چهي دا لوښهي د غهوايي د غوښهو بهوی وهلهي دي            

پهه ههر صهورت تاسهي خپلهه      . وراک په برخه کي د افغانستان دولت د سبزي خوړلو د سیاست مالتهړ کهوي  وروسته د خ

له دې سره سم په تاالر کي ناست ټول مېلمانه يو په بل پسهي والړ سهول   . ډوډۍ وخورئ زه يې نه خورم د خدای په امان

 . او د ډوډۍ خوړلو تاالر خالي پاته سو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سیاسي عینکي  

 

www.Larawbar.com      37  
 

له مشرانو مي اورېدلي ول چي يو مپلم او بل هم خورد اابط پر يوه حال ويپ خو عجیبه ده زه په دې دواړو کي يو ههم  

يوه شپه مي خپل ارواښاد پالر په خوب ولیدپ ويل ګهل جانهه زويهه څنګهه يهې؟ مها       . نه يم بیا هم هیڅ مخ ته نه سم تالی

زموږ ددفتر نهور کهار کهوونکي ورځ پهه ورځ مهخ تهه ځهيپ خهو زه         . وه مي نه دوې کېږيويل پالره بس پوښتنه مه کوهپ ي

 نو ولي مشکل څه دی؟: هغه د چا خبره پیاز په ګنډه په ډوډۍ پسي ګرځمپ پالر مي وپوښتل 

مشکل دادی چي زه يوه داسهي نیمګړتیها لهرم چهي زمهوږ پهه دفتهر کهي يهې هیڅهوک نهه لهريپ کهه دا نیمګړتیها مهي نهه                  -

 . ی نو اوس به زما هم خولۍ په غوړو کي وایدرلودا

 .څه نیمګړتیا لرې؟ که پوهنتون دي مطلب وي نو هغه خو دي ويلی دی -

 . نه بابا پوهنتون خو خپله زموږ رئیسپ نصرو الال هم نه دی ويلی -

 انګرېزي او کمپیوټر يادوې؟  -

 نه يو بل شی مي کم دی -

 په انګرېزۍ او کمپیوټر پوهېږېپ ښه ذهن لرېپ نور څه غواړې؟  څه شی دي کم دی؟ پوهنتون دي ويلی دیپ -

 . کاشکي دايو کمال مي هم نه درلودایپ خو يوازي د نصرو الال وطندار وای بس -

نصهرو الال کهه څهه ههم بهې سهواده دی خهو دا چهي د وزيهر صهاحب           . که سواد مي نه درلودای هم بهه مهي ښهه کهار جهوړ وای     

 .ښتنه نه ځني کويوطندار دیپ هیڅوک د سواد پو

د نصرو الال ورور جمال يو مهخ  . سواد خو ال څه کوېپ که عقل مي هم نه درلودای نو تر اوسني حال به مي ژوند ښه وای

له عقلهه خهالصپ پهه اصهطالح بیهړا دی خهو هغهه دی نهر غونهدي زمهوږ اداري مهدير دیپ د چها پهالر يهې مهخ تهه نهه سهي                   

د نصهرو الال ورارهپ کهوڼ   . ږو کوڼ پیدا کهړی وای ههم مهي ههیڅ پهروا نهه کېهده       ياره زه خو وايم که خدای په غو. درېدای

 . سردار که څه هم په دواړو غوږو نه اوري خو د خريدارۍ مسئول دی

ځیني انډيواالن مي راته وايي چي ته د بلبالنو په شان خوږه ژبه لرې خو څه فايده؟ کاشهکي ګردسهره ګهونګی وای خهو     

ونګی نپیم چي د نصرو الال باجه دی خدای بخهت ورکهړی دیپ زمهوږ لوژسهتیک مهدير      ګ. د وزير صاحب وطندار وای

 . دی

خلک وايي چي ځواني لوی نپمت دیپ خو ځواني له بخت سره خوند کويپ کنه تر دې ځوانۍ خهو سهپین ږيرتهوب ښهه     
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چهي ډېهر زوړ سهي    بس  يچي ووينې نو داسي کباړ سوېپ لکه د چمن او کوټي د الر( ګل ببو) ېد نصرو الال خواښ. دی

او په اصطالح له اس و ټوخه ولوېږي نو خاونديې څوکۍ ځني وکاږي او بیا غوايي پکښهي وړيپ خهو ګهل ببهو د نهامي      

څهوک څهه خبهر دي چهي دا بهه د      . لور بیا هم د خپل لوړ بخت له برکته له کاره نه ده لوېدلې او زموږ د استخدام مديره ده

کاهري . خو دا لکه بولډوزر هره ورځ دغو کندو ته خورا ډېر پوډر ور اچوي مخ يې کندي کندي دیپ. اوياوو کالو وي

 . ب ه يې د خپل کمال له برکته برابره ده او دفتري کار يې ټوله زه کوم

مسلک او تجربه دي مي هم په اور پسې سيپ لوېشتکی اسلم تر پرونه پوري پنچرمین وپ خو داچي د رئهیس صهاحب   

 . چېرمینپ ياني زموږ عمومي مدير دید خاله زوی دی اوس 

د نصهرو الال مرسهتیال اکبهر    . کله نا کله مي په زړه کي راوګرځي چي کاشکي خو مي مور د وزير صهاحب وطنهداره وای  

يوه میاشت مخکي څارنوالۍ د يو ملیون افغانیو پر غهال ونیهوپ خهو دا چهي     . ته ګوره چي يو موټر اخلي او بل خرڅوي

 . یپ درې ورځي وروسته بیرته راخوشي او اوس د پخوا په شان پر خپل ځای کار کويد وزير صاحب خوريی د

غوندي يوه کورنۍ دهپ نهور  ( ګويندر ويراني)زموږ د دفتر ټول مامورين سره خپلوان ديپ لکه په تولسي ډرامه کي د 

ل واليهت يهم او ههم لهه     پهه دوی کهي يهوازي زه بهال وهلهی ههم د به       . دی( شهانتي نیکیهتن  )يې څه کوې زمهوږ رياسهت تیهار    

يهو  . اوس دي هم پر ما افرين سهي چهي د بهل واليهت سهړی يهم او ځهان مهي سهاتلی دی         . ويراني کورنۍ سره خپلوي نه لرم

په دې باب مهي ډېهر چهورت    . شاباش دي پر انا سي چي له نهو منو اوړو څخه يې يوه پتیره پخه کړه: متل دی چي وايي 

 .ي کورنۍ غړی سم؟ خو څه وکړم ماته چل نه راځيوهلی دی چي څنګه وکوالی سم د ويران
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 :د کندهار هوايي ډګر 

د خارجي مخ تهک سهور او داسهي چهاغ و لکهه پهر       . د تحقیق په شپبه کي يو خارجي سړی او يو افغان ترجمان ناست ول

. چیچلههی وي خههو ترجمههان بېچههاره بیهها داسههي ډنګههر او نههری و لکههه د بايسههکل پمهه  ( غومبسههو) مههخ چههي څههو غههالبوزو

خارجي زما د نهوم پهه اورېهدو لهه     . جانان دی خارجي قلم او کاغذ راپورته کړپ ويل نوم دي څه شی دی؟ ما ويل نوم مي

ځايه والړ سوپ په زوره زوره يې وخندلپ په چاغ مخ کي يې تنګهي سهترګي نهوري ههم تنګهي سهوېپ دومهره تنګهي چهي          

بس نور به نو څه درته ووايهم داسهي خوشهاله سهو لکهه سهپي تهه چهي غهوړ ههډوکی ورواچهوېپ            . نژدې و پټي سوي وای

لکه ښځي ته چهي د لنګهون درد وروالړسهيپ مهخ يهې پهه سهره رنهګ کهي شهنه لمبهه وکهړهپ              خوناببره يې تندی تريو سوپ

 ښه نو ته مالجانان يې؟ : غاښونه يې سره وچیچل او په ډډ اواز يې وويل

 نه مال نه يمپ زه د اروزګان واليت د چارچینو ولسوالۍ يو بزګر يم -

 هرات والي نه وې؟  ته د طالبانو د حکومت په دوهم کال کي د! درواغ مه وايه -

نه صاحبپ زه د طالبانو د حکومت تر پايه پوري په پاکسهتان کهي وم او بهل هغهه وخهت زه د څوارلسهو کهالو ومپ تها د          -

 څوارلسو کالو هلک لیدلی وي چي والي وي؟ 

 که ته هرڅونه کوښا وکړې چي ځان پټ کړې موږ دي بیا هم پېژنو  -

قسم په خدای که درواغ درته وايمپ که مو زړه ته نه لوېږي راځل زموږ د مسجد له مال او د کلي لهه ټولهو خلکهو څخهه      -

 پوښتنه وکړئ 

مال او کلیوال پرېهږدهپ مهوږ ډېهر اسهناد لهرو چهي تهه مهال جانهان يهېپ هغهه مهال جانهان چهي زمهوږ پهر اهد يهې پهه ډېهرو                      -

 . عملیاتو کي برخه اخیستې ده

ي څه واياست ؟ زما په ټول ژوند کي مي په ټوپک واهلل که يو ټک هم کړی ويپ خپله خواري او غريبي کهووپ  دا تاس -

 چا ويل چي ما ستاسي سره جنګونه کړي دي؟ 

وړمه شپه ستاسي د کور مخ تهه  . اوس يوه بله پوښتنه درڅخه کوم. دا به وروسته درته ووايم چي موږ ته چا ويلي دي -

وتکو د طالبانو يو موټر وويشتپ ته دا ووايه چي په دې موټر کي څو طالبان مهړه سهول او د چها نفهر     زموږ بې پیلوټه ال

 ول؟
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 صاحب هغه د طالبانو موټر نه وپ بلکي زموږ غوا وه -

وا موږ غوا او موټر نه سره پېژنو؟ زموږ څخه د شپې په تیاره کي يو انچ شهی نهه خطها کېهږيپ ژيهړ رنګهه        هورک سهپ ت -

 بای فور موټر نه و؟دوه سیټه 

 .  هدرواغ نه درته وايمپ قسم په خدای چي غوا و -

 . خارجي تندی تريو کړ او ترجمان ته يې اشاره وکړه چي دی اوس بوزه

 

 :د باګرام هوايي ډګر 

کله چي مي له سر څخه توره کڅوړه لیري کړل سوه نو ګورم چي په يوه کوټه کي يم او يو خارجي سړی مي مخ ته ناسهت  

په پوښتنو يې ال شروع نه وه کړې چهي خولهه   . پ خارجي د ستړې مشي په ډول الس رااوږد کړپ ويل زما نوم جان دیدی

زمها خنهدا بهه نهو څهه وه چهي ځهان مهي پهه لهوی           . يې د خندا په ډول ويړه سوهپ ما چي ده ته وکتل نو ما هم ورسره وخنهدل 

خي ووهلمپ ويل بې ادبه تهه پهر مها خانهدې؟ مها ويهل پهر تها         جان راوالړ سو او پر مخ يې يو څو چپال. جنجال کي واچاوه

ترجمان په تريو تندي راته وويل چي مه خاندهپ د جهان  . مي نه دي خندليپ ما چي ويل ته خاندېپ ما هم درسره وخندل

 تهه اول ! ښهه مهال جانانهه   : جان قلم او کاغذ مخ ته کښېښوول او ويهې ويهل  . خوله دغسي ده سړی چي وايي راته خاندي

 موږ ته دا ووايه چي مالعمر چېري دی؟

 د خدای لپاره زه په مالعمر څه خبر يم او بل چا ويل چي زه مال جانان يم؟  -

 تا خپله وويل چي نوم دي جانان دی او مال جانان ځکه يې چي زموږ سپي درته غپلي دي -

 نو سپی خو هسي هم غاپي؟  -

تا ولیدل چهي پهه شهلو نفهرو کهي      . زموږ سپی ډېر هوښیار دیپ هیڅکله بې ځايه چاته نه غاپيپ تراهګر ډېر ښه پېژني -

 . يې يوازي تاته وغپل

صاحب زما تر نیولو يو ساعت مخکي زموږ کور بمبارد سو چي زما پالر او مور پکښي شههیدان سهولپ ښهايي زمها      -

 . که يې راته غپلي ديبه د باروتو بوی والړېدهپ ځ کالیوله 

ښهه اوس دا راتهه ووايهه چهي وړمهه ورځ چهي تهه د        . يه داسي نه دهپ زموږ سپی هیڅکله زموږ خپلو باروتو ته نه غهاپي  -

 چارچینو پر سړک والړ وې او په بوجۍ کي دي ماينونه اچولي ولپ هغه دي چېري ښخ کړل؟ 
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 .ي بازار ته مي د خرڅولو لپاره وړلصاحب قسم په خدای چي هغه زموږ د پالېز ژيړ کډوان ول چ -

 . وروسته پر مخ يوه کلکه څپېړه راکړه او ترجمان ته يې اشاره وکړه چي دی راڅخه وباسه  يجان تر دې پوښتن

 : د ګوانتنامو زندان 

وسپني په يوه تابوت کي اچولی ومپ په تابوت کي داسي توره تیاره وه چي دالس ګوتي نه الس ورځي پرله پسې يې د 

ښکارېدېپ تابوت هیڅ سوری نه درلودپ يوازي يې يوه توربخنه ښیښه درلودهپ کلهه چهي بهه مهو شهکايت کهاوه نهو پهر         

لسهمه ورځ زمها د تهابوت سهر خهالص سهو او يهوه ترجمهان راتهه          . دغه توره ښیښه به مو الس تېر کهړ او عسهکر بهه راغهی    

په کوټه کي يوه پنډه ښهځه ناسهته وه   . ته يې بوتلم ترجمان او يوه عسکر تر اوږو ونیولم او يوې کوټې! وويل چي راځه

که څه هم دې خندل مګر زه نه پوهېږم چي راته خندل يې او که راباندي خندل يهېپ  . چي قلم او کاغذ يې مخ ته پراته ول

 اسامه او مالعمر چېري دي؟ : هغې وويل . خو ما زړه نه سوای کوالی چي وخاندم

 نه يم خبر  -

 شنګټن په پېښه کي د چا الس و؟ د پنټاګون او وا -

 قسم په خدای که زما الس پکښې و؟  -

 په يمن کي چي پر کښتۍ بريد وسو او څوارلس امريکايان پکښي ووژل سولپ هغه مهال ته چېري وې؟   -

 نه يم خبرپ ماپه خدای که په ټول ژوند کي کښتۍ لیدلې هم وي    -

 ته پوهېږې چي موږ ولي بندي کړی يې؟  -

نو دا خو تاسي راته وواياست چي ولي مو بندي کړی يم؟ تاسي خو واياست چي ته مالجانهان يهې او زه مالجانهان نهه      -

 يم 

 نو که ته مالجانان نه يېپ مالجانان چېري دی؟   -

 زه څه خبر يم چي مال جانان چېري دی -

که مال جانان نه يې نو د مالجانان پهه بهاره کهي     ګوره دا کار ستا په خیر دیپ يا خو ووايه چي ته خپله مالجانان يې او -

 . موږ ته مپلومات راکړهپ که دا مپلومات دي راکړل نو بس په هغه ورځ دي خوشي کوو

وکړ نو خارجي ښځي پر سترګو يهوه کلکهه څپېهړه ووهلهم او عسهکر تهه       ( انکار)کله چي ما له دې دواړو خبرو څخه نټه 
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. سکر په سر توره کڅهوړه راواغوسهتله او پهه يهوه تنهګ قفهس کهي يهې واچهولم         ع. يې اشاره وکړه چي راڅخه ويې باسه

ددې قفسونو ښهه والهی دا   . څنګ ته مي دغسي نور قفسونه هم ول. خوبپ خوراک او هر څه مي په همدې قفس کي ول

ي بهه  کلهه چه  . و چي يو بل ته نژدې ولپ يوه بندي د څنګ ملګری هم لیدای سوای او هم يې خبري ورسهره کهوالی سهوای   

لهه زندانهه څخهه    . سهار راويا سولو نهو چها بهه ماشهومانپ چابهه خپلهوان او چها بهه خپهل کهور کلهی پهه خهوب لیهدلي ول              

 .خوشي کېدل خو به مو هره شپه په خوب لیدل

يوه شپه مي خوب لیده چي په يوه لوی او ښايسته پارک کي يمپ داسي يو پارک وي چي هرډول اسانتیاوي لريپ نهور  

سهار مي دغه خوب خپل يوه ګاونډي بندي ته ووايهپ هغه راتهه وويهل   . د هیڅ شي کمی پکښي نه وييې څه کوې چي 

 .چي انشاء اهلل خدای به دي ازاد کړي

يوه ورځ يې زمها يهو همسهايه و ايسهت او پهر ځهای يهې بهل         . په همدې شکنجو او کلمونو کي دوه کاله راباندي تېر سول

وويل چي ته د کوم ځای يې؟ هغه راته وويل چي زما نهوم مهال جانهان دی او     همسايه ته مي. بندي هغه قفس ته راوست

 . د کندهار واليت دپنجوايي ولسوالۍ اوسېدونکی يم

مهال جانهان تهه مهي وويهل چهي د       . په خبرو خبرو کي پوه سوم چي دا هغه مالجانان و چي زه يهې دده پهه نهوم راوسهتلی وم    

. هسهي ههم پهه بهال اختهه سهوی يهېپ زه يهې ناحقهه سهتا پهه نهوم راوسهتلی يهم              خدای پر پارپ زما سره مرسته وکړهپ ته خو 

لهه مالجانهان سهره مهي جهوړه      . مالجانان وويل چي ما خو خپل نوم نه دی اړولی او نه مي خپل کارونه ځني پټ کړي دي

 . کړه چي دا وار به دواړه ورته وايو چي اصلي مالجانان مخکي ال ګوانتنامو ته راوستل سوی دی

مخ ته پراته کاغذ ته يې وکتهل  . رځ يې تحقیق ته وغوښتلم چي دا وار د تحقیق په شپبه کي نوی خارجي ناست ويوه و

موږ په تېر تحقیق کي درڅخه غوښتي ول چي يا ووايه چي تهه مالجانهان يهې او يها د مالجانهان پهه اړه       : او بیا يې وويل

خبهره ده چهي مالجانهان نهه يهم خهو مالجانهان پهه الس          هاوس دي څنګه خوښه ده؟ ما ويهل زه خهو ښهکار   . مپلومات راکړه

ماتهه يهې   . په دې خبره خارجي دومره خوشاله سو چي تر خوله يې لکه غويی لويي لهويي رمبهاړي ووتلهې   . درکوالی سم

 وويل چي هله ژر راته ووايه چي مالجانان چېري دی؟ 

 په همدې زندان کي دی -

 ټوکي مه کوهپ سمه خبره وکړه -

 کومپ راځل چي درته ويې ښیمپ هغه په خپله خوله اقرار کوي چي زه مالجانان يم ټوکي نه  -

 .تا پر موږ د بې عقالنو ګمان کړی دی او په خپلو چټیاتو زموږ وخت اايع کوې -

 . چټیات نه ديپراځل په خپله يې وګورئپ زما څنګ ته په فالني قفس کي دی -
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وسهپني پهه تهابوت کهي     اعسکر هم تر الس ونیهولم او د  . خارجي ته درد ورغی او عسکر ته يې اشاره وکړه چي دی بوزه

د تحقیق مامور راتهه وويهل چهي مبهارک     . سبا يې له تابوت څخه راوايستلم او د تحقیق شپبې ته يې بوتلم. يې واچولم

 !دلته ګوته ولګوه: يل دي سهپ خوشي کېږېپبیا يې يو کاغذ راوړاندي کړ او ويې و

 زه خو يې نه سم ويالیپ دلته څه شي لیکل سوي دي؟  -

دلتههه لیکههل سههوي چههي زه د طالبههانو او القاعههده شههبکې مهههم غههړی وم او اوس وعههده کههوم چههي بیهها بههه پههه تروريسههتي   -

کهي يهې زمها ډېهره ښهه      زه د امريکا له متحده اياالتو څخه مننه کوم چي په ګوانتنامو پهارک  . عملیاتو کي برخه نه اخلم

 .مېلمه پالنه کړېپ په خپلو پیسو يې دې پارک ته راوستلی او اوس مي هم بیرته په خپلو پیسو کور ته استوي

 د خدای لپاره زه کله طالب او القاعده وم؟   -

دیپ بهل   ته خو ځکه طالب او القاعده يې چي کله زموږ سپي پر تا بوی وکیا نو تا چیغه ورته ويلي دي او رټلهی دي  -

 . دا چي په بوجۍ کي دي ماينونه اخیستي ول او غوښتل دي چي زموږ ټانکونو ته يې ښخ کړې

 دا درواغ ديپ هغه خو کډوان ول -

 .کډوان ول او که رومیانپ خو زموږ سره د ماينونو په نوم ثبت دي -

مهو بیخهي د سهړي پهه سهترګه نهه       ما ورته وويل چي تاسي ټول درواغ واياستپ زماسره مو څومره کلمونه وکړلپ ما تهه  

دي کتلي او اوس واياست چي ته په پارک کي اوسېدلې؟ خارجي پهه خنهدا يهو کهوچنی ټايه  ريکهارډ راپورتهه کهړ او         

بیا يې زما هغه خوب چي انهډيواالنو  . دا دی تا خپله ويلي دي چي زه په پارک کي اوسېږم او ډېر خوشاله يم: ويې ويل

وروسته يې راته وويل چي ستا خوښه ده که ګوته نهه لګهوې نهو د    . ت کړی و راته واوراوهته مي ويلی او دوی په غال ثب

تل لپاره به دلته بندي يې او که ګوته لګوې نو خوشي کوو ديپ خو په دې شرط چي چاته به نه وايهې چهي زه پهه زنهدان     

زه ههم  . ه د کیوبا هیواد ته تللی ومورته وايې به چي زه د امريکايانو په مالي لګښت د سیل او چکر لپار يکي ومپ بلک

 . ناچاره سومپ ګوته مي ولګوله او له زندانه راخوشي سوم

اوس مي کله کله په زړه کي راوګرځي چي ياره جانانه که پولیس وای نو د دنیا په هیڅ کون  کي به څوک درڅخه 

اټي ولي چي موږ داسي تخنیک ورک سوی نه وایپ وګوره ناټوپ ايسافپ امريکايان او ددوی انډيواالن څومره ب

لرو او هیڅوک نه سي راڅخه پټېدایپ بیا يې هم مالجانان پیدا نه کړ خو ما په يوازي سر او تش الس مالجانان پیدا 

 . کړ
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فاتحانه انهداز   ولسمشر په مجلس کي په نوبت د هرچا ستونزوته غوږ نیوهپ کله چي زما نوبت راغی نو په لوړ اواز او

مپلم صاحب اوس خو به دي زړه پر ارامه سوی وي؟ څنګه سهو پهر هغهه نهومره ځمکهه دي کهور جهوړ کهړ         : يې راته وويل 

 کنه؟

 نه صاحب که رښتیا درته ووايم نو هغسي سرګردانه او اللهانده ګرځم -

 ولي ولي خدای دي يې خیر کړي؟ ماخو فرمان درکړی و  -

 ووايمپ ښاروال دومره زورور سړی دی چي زه يې له وېري شکايت هم نه سم کوالی صاحب زه به نو څه درته -

 !په دې کي د وېري څه خبره دهپ ووايه -

خبره داسي وه چي ستا فرمان مي يو کال شپبه په شپبه وګرځاوهپ خهو ههیڅ ګټهه يهې و نهه کهړهپ اخیهر ښهاروال سهپینه           -

مها ويهل د   . الره را نه کړې که په ځمکه کي سهتا کولنهګ ووههل سهي    خبره راته وکړهپ ويل قسم په خدای چي پنځه زره ډ

خههدای پههر پههار دا دی د ولسمشههر فرمههان راسههره دیپ ده ويههل زه دي نههه ولسمشههر مههنم او نههه يههې فرمههانپ ورځههه الس دي  

 ! خالص

ړې ددې خبري په اورېدو سره ولسمشر تک سور سوپ يو سوړ اسوېلی يې وکیاپ يو ګیالس اوبه يې پر سر پورتهه که  

 : او بیا يې وويل 

دادی دا ټول خلک شاهدان ديپ تر څو چي مي دا اوس اوس ستا کهار نهه وي در خهالص    ! مپلم صاحب ته بېغمه اوسه

تهه  ! کړیپ واهلل که يا خوب وکړم او يا خوراکپ تا ماته مخکي ولي نه ويل؟ اوف اوف څومره بهه سهرګردانه سهوی يهې    

اوالد په وچه ډوډۍ يې وس نه رسهېږي پنځهه زره ډالهره بهه لهه کومهه کهړي؟ د        دا بدبختي وګورهپ يو مپلم بېچاره چي د 

 . مجلس خلکو ته يې وويل چي تاسي دلته اوسل پزه ډېر ژر بیرته راځم

! هلته يې خپل سکرټر ته وويل چي هله ژر کوه فالنهی راخبهر کهړه   . ولسمشر زه تر الس ونیولم او خپل دفتر ته يې بوتلم

و له ډېري وارخطايۍ څخه مي د بدن وېښتان جهګ جهګ ودرېهدلپ مها ويهل ښهاروال بهه خامخها         ياره که رښتیا ووايم ن

اعدام کړيپ ځکه چي د ولسمشر او قانون سپکاوی يې کړی دیپ بیا به مي ويل چي ځه ښهه دی چهي دا رشهوت خهوره     

ش بابها بهازي؟ بیها مهي     بازي بهازي بهه ريه   : خو اعدام کړيپ خلک به يې له شره خالص سيپ ده هم د چا دا نه منلپ وايي 

پیسې ټولي کړي دي او ډېر زورور سړی ههم دیپ داسهي نهه وي چهي پهه رشهوت ځهان         يويل چي دې ښاروال خوښه ډېر

بیا به مي ځان ته په خپله ډاډ ورکاوهپ ما ويل کله چهي يهو ولسمشهر يهوه     . خالص کړيپ سبا به تاته يوجنجال جوړ کړي
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خپله فیصله کړي نود ښاروال بهه څهه حهال وي؟ خهدای خبهر چهي دومهره         مواوع دومره جدي وګ ي او دوسیه يې هم په

 . موقع به پیدا کړي چي ځان خالص کړي 

د . په زړه کي مي کرل او رېبل چي د سکرټر اواز مي تر غوږ سو او هغه سړی يهې راوسهت چهي ولسمشهر ورتهه ويلهي ول      

غوټهه چهي پهه    : يو متهل دی چهي وايهي    : ويې ويل ولسمشر تندی وغوړېدهپ راوالړ سو زه يې په غېږ کي ونیولم او راته

الس خالصېږي غاښ ته حاجت نستهپ له ښاروال صاحب سره نور جنجال مه کوهپ ستا خو هسي هم ځمکهه مطلهب دهپ   

 . نه دده محاکمه کولپ زه به پنځه زره ډالره درکړم او ور يې کړه 

ګهوره بیها ونهه    : ېښود او په خندا يې راته وويهل  کله چي مي پیسې په جېب کي واچولې نو ولسمشر الس پر اوږه راکښ

 .  وايې چي په دولتي ادارو کي د خلکو کارونه ځنډېږيپ دادی ستا کار په نیم ساعت کي خالص سو
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 السالم علیکم : واشنګټن 

ښه څنګهه  . السالمپ ياره لکه چي عمر مو ډېر دیپ دا اوس مو ياد کړئپ هغه و چي تاسي ټلیفون راوکړ وعلیکم: کابل 

 . ياست؟ دلته خو خیر و خیر يت دیپ الحمدهلل نن مو ستاسي د عسکرو په اړه کوم بد خبر نه دی اورېدلی 

 بد خبر سته خو تاسي ځان ناګاره اچوئ : واشنګټن 

اغ درته وايوپ موږ هر سهار تر خپل ملت د مخه لومړی ستاسي د سالمتۍ خبر اخلهوپ نهن   قسم په خدای که درو: کابل 

 بیخي خیر و خیريت دی

تاسي هم عجیبه خبري کوئپ په نن ورځ کهي ههم تاسهي واياسهت چهي خیهر وخیريهت دیپ لهږ پهه مسهئولیت           : واشنګټن  

 زموږ پوښتني ته ځواب راکړئپ موږ ټوکي نه کووپ جدي مواوع ده

 ! صاحب هیله کووپ تاسي خبره لږ وااح کړئ: کابل 

ډېر د افسهوس ځهای دی چهي يهوه مواهوع پهه نړيوالهو رسهنیو کهي راځهيپ مهوږ دلتهه پهه واشهنګټن کهي پهه                 : واشنګټن 

 .خبرېږو او تاسي هلته نه ياست خبر 

 تاسي خو موږ ته وواياست چي څه خبره ده؟ موږ خو په خپله ګناه هیڅ پوه نه سولو: کابل 

 ورکه سوې ده؟ (  Sabi) خبره دا ده چي نن سهار په اروزګان کي سبي :  واشنګټن 

 سبي څوک ده؟ : کابل 

 سبي د استرالیايي ځواکونو يوه ماين پاله سپۍ ده : واشنګټن 

 . موږ چي ويل سړی ورک سوی دیپ له سپۍ څخه مو هم دومره لويه کیسه جوړه کړه! ځه بابا: کابل 

کههه بلههه ورځ مههو داسههي خبههره وکههړهپ نههو اسههټرالیا څههه چههي مههوږ بههه هههم لههه    . مواههوع دهګههورئ دا يههوه جههدي : واشههنګټن 

 . مهمه ده هيوه سپۍ هم ډېر هافغانستان څخه خپل عسکر وباسوپ موږ ته خپل
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نه نهپ هسي يوه ټوکه مو وکړهپ بیا دا سي خبره نه کووپ خو ګورئ چهي لهه افغانسهتان څخهه عسهکر و نهه باسهلپ        : کابل 

 .  منه اوړه به يوه پتیره سي که نه زموږ نهه

تاسي ته به خپلي ملي ګټي ټوکي ښکاريپ خو زموږ ګټي هیڅ وخت د ټوکو په ژبه مه مطرح کوئپ کنه بیها  : واشنګټن 

 خو پوهېږئ چي موږ څه کوو  

 زموږ ټوکه يوازي د سپۍ په اړه وه او هغه مو هم ځکه وکړه چي موږ او تاسي خو سره انډيواالن يو: کابل 

انډيوالي منډيوالي نستهپ انډيوالي يوازي د ګټو وي او نن زمهوږ د ګټهو خبهره دهپ يهاني يهوه غربهي سهپۍ        : ګټن واشن

 ورکه سوې ده او دا ستاسي مسئولیت دی چي بايد ژر تر ژره يې پیدا او موږ ته يې را وسپارئ

ه حکهم وکهړو چهي ستاسهي د سهپۍ      تاسي لطفا  يوه دقیقه تلیفون په غوږ کي ولرئ چي موږ امنیتهي ارګهانونو ته   : کابل 

 لټون پیل کړي

 نه بابا موږ يوه دقیقه نه سو کتالیپ تر تلیفون وروسته ورته وواياست: واشینګټن 

 ښه سمه ده خو که اجازه وي يوه خبره کوالی سو؟: کابل 

 !خبره مو وکړئ: واشنګټن 

ستپ ګورئ څه موده مخکهي ستاسهي ځواکونهو    تاسي به مو په انډيواالنو کي ګ ل يانهپ خو پر موږ ډېر ګران يا: کابل 

 . په شینډنډ کي زموږ ګڼ شمېر ملکي خلک ووژل خو موږ ستاسي څخه په رسمي ډول يوه تشه ګیله هم و نه کړه

دا په تاسي پوري اړه لري چي د خپلو خلکو پوښتنه کوئ کنهپ خو پر مهوږ خپهل خلهک څهه چهي خپهل سهپي        : واشنګټن 

زمها د خبهري مطلهب دا    . درته وويل چي دا يوه غربي سپۍ ده او غربي سپۍ خاوند لريما مخکي هم . هم ډېر ګران دي

 دی چي ددې کار پړه ستا سي پر غاړه ده

 وبخښل څنګه زموږ پر غاړه ده؟: کابل 

ځکه چي تاسي په دې اتو کهالو کهي يهوازي امنیهت ههم را نهه وسهتپ کهه تاسهي سیاسهي کفايهت او کرفیهت              : واشنګټن 

 ه زموږ يوه باتجربه سپۍ نه ورکېدهدرلودای نو نن ب

 نو په دې کي زموږ څه ګناه ده؟ امنیت خو نړيوالو تراهګرو خراب کړی دی  : کابل 

نو تاسي خو هم يوازي نه ياستپ نړيواله ټولنه اوږه پر اوږه درسره والړه دهپ ان دا چي ارګ مهو ههم نړيوالهه    : واشنګټن 

 ټولنه ساتي  
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 اجازه ده؟  يد يوې خبر: کابل 

 خو په دې شرط چي تکراري خبره به نه وي ! هو: واشنګټن 

 نه که مو خوا بدېږي نه يې کوو: کابل 

 ! خبره مو وکړئ: واشنګټن 

که په ټول ژوند کي د يوې بې ادبۍ اجازه راکوئ نو موږ به ووايو چي نړيوالي ټولني هم پهه دې برخهه کهي خپلهي     : کابل 

 . ژمني نه دي پوره کړي

 ؟ يکومي ژمني يې نه دي پوره کړ: نګټن واش

مثال  په دومره وخت کي به په افغانستان کي تراهګر وځپوپ ستاسي اردو او پولیس به در جهوړ کهړوپ اقتصهاد    : کابل 

 .   به مو پیاوړی کړوپ افغانستان به له سره داسي ورغوو لکه جرمنیپ دا به وکړو او ها به وکړو

 ه وعدې په کوم تړون پوري اړه لري؟ پوهېږئ چي زموږ دغ: واشنګټن 

 دا خو ښکاره خبره ده چي د بن په تړون پوري اړه لري: کابل 

نه د بن په تړون پوري اړه نه لريپ که ستاسي ياد وي نو موږ د بن له تړون څخهه يهوه میاشهت مخکهي تاسهي      : واشنګټن 

 ته وويل چي موږ په هر ډګر کي ستاسي سره والړ يو  

 ياد ديپ نو بیا ولي اوس نه راسره درېږئ؟ هو زموږ : کابل 

 دي خو پوهېږئ چي هغه کومه نېټه وه؟  يموږ دا منو چي ستاسي سره مو دغه وعدې کړ! اې ساده ګانو: واشنګټن 

 ياره نه مو ده ياد: کابل 

ي پهر  ستاسي يوه کمزوري دغهه ده چهي حافظهه مهو چنهدان کهار نهه کهويپ مهوږ دغهه خبهره د اپريهل د میاشهت             : واشنګټن 

 . لومړۍ نېټه درته کړې وهپ تاسي ته خو مپلومه ده چي د اپريل لومړۍ نېټه د درواغو نړيواله ورځ ده

 نو تاسي خو تر هغه وروسته هم خپلي ژمني نه دي پوره کړي : کابل 

 زموږ ټولي ژمني په هماغه يوه تړون پوري اړه لري چي د اپريل پر لومړۍ نېټه مو درسره کړی و : واشنګټن 

 ياني موږ اپريل فول سولو؟  ! اوف : کابل 
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نو ستاسي څه خیال دی؟ دا چي په دغه ورځ په ټوله نړۍ کي خلک درواغ وايي دومهره مهمهه نهه دهپ مهمهه     : واشنګټن 

لکه څنګه چي امريکايان په نورو ډګرونو کي تهر ټولهو مخکهي ديپ دا    . دا ده چي سړی په دغه ورځ ټوله نړۍ وغولوي

 ؟  !ي يې هم لومړی مقام وګاټهپ دې ته نو اپريل فول واييدی په درواغو ک

 اوس تاسي خو دا سیالي وګټلهپ موږ به ملت ته څه ځواب ورکوو؟ : کابل 

که په درواغو وي نو چل يې ډېر اسانه دیپ خو که په رښهتیا ويلهو وي نهو تاسهي خپلهه يهوه د حهل الره ورتهه         : واشنګټن 

 !پیدا کړئ

 لت ته ځواب ورکړو؟ په درواغو څنګه م: کابل 

 .  عجیبه خبره مو وکړهپ لکه تاسي چي تر اوسه پوري خپل ملت ته هیڅکله درواغ نه وي ويلي! واه واه: واشنګټن 

 درواغپ درواغپ اخیر نور ال څونه درواغ ؟: کابل 

تپ داسهي ښهه   ګورئ موږ او تاسي خو يو بل ښه سره پېژنوپ موږ تاسي او تاسي خپل ملت ته درواغ واياس: واشنګټن 

 . غوښن او ښکرور درواغ 

موږ خو تل ستاسي خوښي ته ګوروپ ان دا چي درواغ مو هم تل ستاسي پهه خوښهه ويلهي ديپ اوس ههم ستاسهي      : کابل 

 خوښه دهپ ايا درواغ بیخي پرېږدو؟

ان لهه الري د  نه باباپ درواغ مه پرېږدئ پ داسي وکړئ چي يو يې موږ ته مه واياست او بل د يوه رسهمي فرمه  : واشنګټن 

 اپريل لومړۍ نېټه د درواغو ويلو لپاره رسمي ورځ اعالن کړئ

 وېرېږو چي په بال مو اخته نه کړئ . هغه متل دی چي وايي ورانه به يې کړېپ جوړه به يې نه کړې: کابل 

وارخطا کېږئ مهپ تاسي اوس هم ددې ډګر اتالن ياستپ ستاسي د حکومت په اړه دا مقوله ډېره مشهوره : واشنګټن 

که ستاسي ټولي غوړي وعدې راټولي کړل سي نو دومره غوړي ځني ايستل کېږي چي يوه فابريکهه يهې   : ده چي وايي 

 . هم نه سي تولیدوالی

و دا فابريکههه هههم ستاسههي پههه همکههارۍ جههوړه سههوې دهپ ښههه اوس دا    هههو صههاحب ستاسههي خبههره رښههتیا دهپ خهه  : کابههل 

 وواياست چي ددې کار ګټه به څه وي؟ 
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ګټه به يې دا وي چي که کومه مهمه ژمنه مو کوله نو په همدې ورځ به يې کوئپ مثال  کهه د خپهل کهار کلنهی     : واشنګټن 

پريل پهر لهومړۍ نېټهه يهې اعهالن کهړئپ بیها کهه مهو          راپور مو ورکاوه او يا مو خپله کومه نوې طرح اعالنول نو بايد د ا

 .  خپلي ژمني پوره هم نه کړې نو ملت به ګیله نه درڅخه کوي

 ...خو: کابل 

 خو مه پکښي راباسلپ دا د نړيوالي ټولني امر دیپ پوه سوئ؟ : واشنګټن 

 نه مطلب مي دا نه و چي ستاسي خبره نه منوپ موږ ويل چي په ګټو يې لږ پوه سو: کابل 

نه وينل چهي مهوږ د تراهګهرۍ پهه     . ياره تاسي خو په نیمه هیڅ نه پوهېږئپ هسي په موږ سپیني خبري کوئ: واشنګټن 

نههوم پههه افغانسههتان کههي څنګههه خپههل نظههامي حضههور تههه مشههروعیت ورکههړی دی؟ دغسههي تاسههي هههم خپلههو درواغههو تههه  

تاسهي ګهورئ نهن ورځ کهه څهوک      . ولهري نن داسي يو وخت دی چي بايد سړی د هر کهار لپهاره جهواز    . مشروعیت ورکړئ

) غواړي چي په افغانستان کي خلک مړه او يا برمته کړي نو امنیتي کمپنۍ جوړويپ که غهواړي چهي غهال وکهړي نهو      

 ! تاسي هم لومړی د درواغو لپاره يو د اوړو پزه جوړه کړئ او بیا يې نر غوندي واياست. جوړوي( اينجوګاني

 وکړوپر غبرګو سترګو دغسي به : کابل 

 دا کار ډېر ژر تجربه کړئپ موږ باور لرو چي خامخا ښه نتیجه ورکويپ ښه نور نو د خدای په امان: واشنګټن 

په مخه مو ښهپ ډاډه اوسل چي ستاسي سپۍ به هیڅکله اايع نه سيپ له ټلیفون کولو څخه مو ډېره ډېره مننهه  : کابل 

. 

 

کهي د اپريهل لهومړۍ نېټهه چهي د وري د میاشهتي لهه دوولسهمي         پهه فرمهان   . سبا سهار له ارګ څخه يو فرمان صادر سهو 

پهه فرمهان کهي دا ههم راغلهي وه چهي       . نېټې سره سمون خوري د درواغو ويلو لپاره د رسمي ورځي په صفت اعالن سوه

په دې ورځ کي دولتي چارواکيپ سیاسي ګوندونهپ مدني ټولني او اينجوګاني د درواغو ويلو اجازه لري خو د ملهت  

څهه مهوده وروسهته د حسهاب ورکولهو ورځ د اپريهل لهومړۍ نېټهه وټاکهل سهوهپ دغهه ډول پهه             . درواغ ويهل ګنهاه ده  لپاره 

همدې ورځ د نوي منتخب دولت طرح هم اعالن سوه چي امنیتپ له طالبانو سره خبري اتريپ د تراهګرۍ پهر وړانهدي   

 . برخي وې يردو او پولیسو جوړول يې مهممبارزهپ د کوکنارو کښتپ د فساد له منځه وړل پ بیا رغونه او د ملي ا

 

  د يايي سپۍ چیرالټوه بم موندونکې اسازادۍ راډيو خبر ورکړ چي ي :( ٨) 
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ر مههال ورکهه سهوې وهپ څهوارلس میاشهتي وروسهتهپ       د جګهړې په  ي په اروزګان کي کال په سپټمبر کمیالدي  ( ۲١١١) 

  .ايي ځواکونو اډې ته ورسول سوهیرالټاسد رته یبنېټه پیدا او ( ٨۲)میالدي کال د نوامبر د میاشتي پر  ۲١٨١ياني د 

او د خپلهي وطنهداري سهپۍ پهه راخوشهي       سهفر وکهړ  ناببره اروزګهان تهه   په دغه ورځ ( ون رډ یک ) ا صدراعظمیرالټد اس

  .   کېدو يې خورا ډېره خوښي وښوده
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دغه خبره په افغانستان . ړندېږيسترګو  لوړپوړي دولتي چارواکي په شپږ په هر يوه ساعت کي  يپه افغانستان ک

کي د نړيوال روغتیايي سازمان استازي ډاکټر پیټر ګړاژ د لید د نړيوالي ورځي په مناسبت وکړلپ ده زياته کړه چي 

خلک هم شامل ديپ په بهرنیو ړاندو کي ملکي . ددغو ړاندو په سلو کي شل يې بهرنیان او پاته نور يې افغانان دي

 . ي خلک ديلخو افغانان ټول لوړپوړي دولتي چارواکي او يا په دولت پوري تړ

ياد سوي ړانده اکثره د دوبي په موسم کي د افغانستان د کابل په شیرپورپ وزير اکبر خان مېنهپ خوشال خان مېنهپ 

ژمي کي دبیپ امريکاپ انګلستانپ جرمنيپ کارته سهپ کارته چارپ کارته پروان او خیر خانه مېنه کي اوسېږي خو په 

د دوی کاروبار  ډېر ستړی دیپ ځکه چي ټوله ورځ د ډالرو . بنکاکپ سويس او داسي نورو بهرنیو هیوادونو ته ځي

دغه ړانده خلک د دولت په مهمو پوسټونو کي کار کويپ لکه په .  ګړی هم ارام نه کښېني  جوالیتوب کوي او يو

د فساد پر اد د څار پر کړنو د څار کمیسیونپ د قانون پر پلي کېدو د نظارت کمېټهپ   د دولتولسي جرګه کي  

پر رسنیو د نظارت کمېسیونپ  کمېټهپ له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د څار کمېټهپ د انتخاباتو د څار کمېټهپ

د نظارت ادارهپ ملي امنیتپ  د محبسونو د نظارت کمیسیونپ د اروپايي ټولني له خوا د افغانستان پر انتخاباتو

 .لويه څارنواليپ يوناماپ د بشري حقونو د څار کمیسیون او نورو مهمو ادارو کي کار کوي

ډاکټر ګړاژ وويل چي ددغو ناروغانو پر سترګو لومړی د ډالرو پردې غوړېږي چي بیا يې ورو ورو لید کمېږي او په 

ډاکټر ګراژ اندېښنه . ډالر او د ډالرو پیدا کولو الر او ګودر وينيکله چي ړوند سو بیا يوازي . پای کي يو مخ ړندېږي

وښووله چي دا ستونزه په افغانستان کي مخ پر ډېرېدو دهپ ځکه چي دا ناروغي ساري او میراثي دهپ ياني هم له مور 

که څه هم نوري  .او پالر څخه اوالد ته لېږدول کېږي او هم هغه څوک په اخته کېږي چي له دوی سره يو ځای کار کوي

ساري ناروغۍ د تماسپ هواپ ګډ خوراک او نورو الرو له ناروغ څخه روغ سړي ته ورځي خو دا ناروغي يوازي د ګډ 

ډاکټر ګړاژ وويل چي په دې ناروغۍ هغه خلک ډېر ژر اخته . فکر او کار کولو له الري روغ انسان ته لېږدول کېږي

په دې . پ پاکستانۍ کالدارو او روسي روبلو پردې غوړېدلي ويکېږي چي پخوا يې پر سترګو د ايراني تومنو

ناروغۍ که څه هم په هر موسم کي انسان اخته کېدای سي خو د واليتي شوراګانوپ ولسي جرګې او ولسمشرۍ 

انتخاباتو او له افغانستان سره د مرستو په باب کنفرانسونو پر مهال په دې ناروغۍ د اخته کېدو چانس تر بل هر 

.   ډېر دیوخت   

پ دی وايي چي زوی يې یيې ډډه کوله وويل چي  زوی يې په غبرګو سترګو ړوند د واتیا کلن بوډا چي د نوم له ښوول

مخکي په سترګو جوړ او هر څه يې سم لیدای سوایپ خو له کومي ورځي راهیسي چي يې د انتخاباتو دکمیسیون  د 

دی وايي . نظارت په څانګه کي کار شروع کړی نو ورځ په ورځ يې د سترګو لید کمېده چي وروسته بیخي ړوند سو 

لري خو ستونزه دا ده چي زوی يې يوازي ډالر ويني او ډالر پېژنيپ نور  چي که څه هم دوی اوس په بوجیو بوجیو ډالر
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دغه سړی وايي چي زوی . نه مور او پالر پېژني او نه هم نور خپلوان پ ان دا چي خپل ولس بیخي ځیني هېر سوی دی

د ډالرو په باب  يې نه يوازي دا چي له ډالرو پرته څوک نه وينيپ بلکي څه اوري هم نهپ بس يوازي هغه څه اوري چي

.  وي  

ډډه وکړه ددې ناروغۍ د نښو نښانو په باب وويل چيپ دا ناروغي د  ويو روغتیايي کارپوه چي ده هم له نوم ښوول

ډالرو په اندازې او سیاسي موق  پوري اړه لريپ ياني کله چي د يو چا ډالر بیخي ډېر او سیاسي دريځ يې لوړ ويپ 

دی زياتوي . ېږيپ بلکي په غوږو کوڼ  او پر دې سربېره يې يوه سترګه هم رپېږينو نه يوازي دا چي په سترګو ړند

چي دا ناروغي يو څو کاله يوازي له سترګو سره کار لري خو وروسته د انسان عقل هم اغېزمن کويپ ياني وروسته د 

.ناروغ عقل يوازي د ډالرو په اړه کار کوي اوبس  

دې ورځو کي د نړيوالي ټولني له خوا پر افغان دولت فشار ډېر سوی چي د جمهوري رياست يوه وياند وويل چي په  

په دولت کي اداري فساد ډېر سوی او دولت پر خپلو فپالیتونو واک او کنټرول له السه ورکړی دیپ ځکه نو دولت 

لیتونه په پرېکړه کړې چي د دولت پر مهمو پوسټونو ړانده خلک وګماري چي د دولت او بهرنیانو ټولي کړني او فپا

. خپلو سترګو وويني او په دقیقه توګه يې وڅاري  

د افغانستان د دولتي روغتیا وزارت  وايي چي دا ناروغي په دولت کي دومره ډېره سوې چي ان تر ارګه پوري هم 

دا وزارت اندېښنه ښیي چي که ددې ناروغۍ مخه و نه نیول سي نو په راتلونکو څلورو کالو کي به د . رسېدلې ده

. ولت ټول مامورين په سترګو ړانده او په غوږو کاڼه سيد  

د کابل واليت يو ځوان چي ګرالبي يې شکېدلي او د . له بلي خوا ولسي خلک ددې ناروغۍ په اړه ژوره اندېښنه لري

میرويس میدان پر چوک د مزدورۍ لپاره والړ دی وايي چي دی له يوې اوونۍ راهیسي د خوارۍ او مزدورۍ لپاره 

خو کار نه مومي او بیرته کور ته وږی تږی ځيپ دی وايي چي دولتي چارواکي په سترګو ړانده سوي او د دوی  راځي

. لوږه پ تنده او بېوزلي ګردسره په سترګو نه ويني  

د کندهار د شاه ولیکوټ ولسوالۍ يوه سپین سرې ښځه چي د بهرنیو ځواکونو په بمباريو کي يې ټوله کورنۍ وژل 

يې هم يو الس پرې سوی وايي چيپ دولتي چارواکي نه يوازي دا چي په سترګو ړانده سويپ بلکي په سوي او خپله 

. غوږو هم کاڼه سوي ديپ ځکه چي د دوی ژړاوي او نارې اسمان ته رسېږي خو چارواکي يې نه اوري  

اوسه ددې  اوسمهال عام افغانان په دې فکر کي دي چي څنګه ددې خطرناکي ناروغۍ مخه ونیسيپ خوال  تر

په افغانستان کي د يوه خصوصي بانک مشرپ ډالر پوه زمری خان وايي . ناروغۍ کوم موثر عالج نه دی موندل سوی

چي دا ناروغي هیڅ عالج نه لريپ خو دا چي ملت ناخوښه دی نو يوه الره يې دا ده چي نړيواله ټولنه له افغانستان 
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کار په نتیجه کي به د ټول ملت پر سترګو د ډالرو پرده  سره خپلي ډالري مرستي نوري هم زياتي کړيپ ددې

.   وغوړېږيپ بیا به نو ټول ملت ړوند وي او د افغان دولت او نړيوالي ټولني کړه وړه به نه ويني  
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!دهپ  ها دا يې قباله ده قااي صاحب دا سړی درواغ واييپ دا ځمکه زما ده او ده په زوره راڅخه نیولې: مدعي   

! ځه بابا قواله مواله په درد نه خوريپ ورسه  شاهدان راوله: قااي   

سمه ده صاحبپ د دوو شاهدانو پر ځای به شل شاهدان راولم : مدعي   

ګوره پام دي وي چي د افغانانو شاهدي نه منل کېږيپ بايد بهرني شاهدان راولې او بل دا چي په دې مسئله : قااي 

د نړيوالي ټولني اجماع هم اروري دهکي   

قااي صاحب شاهدان پېژنمپ خو دا جماع يې څه شی ده؟ : مدعي    

اجماع دا ده چي بايد څو زره نفره شاهدي ورکړي چي دا ځمکه رښتیا ستاده. بدبخته جماع نهپ اجماع : قااي   

نه سي کېدای چي د خارجي شاهدانو پر ځای افغاني شاهدان راولم؟: مدعي   

که موږ خپلي النجې خپله اواروالی سوای نو بیا نړيوالي ټولني ته څه ارورت و؟ ته تر اوسه هم د فیل په : ااي ق

 غوږ کي ويده يېپ اوس هیڅ مسئله له نړيوالي ټولني پرته نه حل کېږيپ پوه سوې؟

قااي صاحب د خدای پر پار يوه الره خو را وښیهپ زه اوس څه وکړم؟ : مدعي   

دا ده چي زر نفره امريکايي شاهدان راولهپ دا شاهدان بايد اوږدې څ ي ولري خو بايد ږيره او برېتونه الره : قااي 

!يې پاک خريلي وي او که دا کار نه سې کوالی نو بیا بل کار وکړه  

کوم کار؟ : مدعي    

قلي خولۍ يې پر سر  اتیا زره پاکستاني شاهدان راولهپ دې شاهدانو بايد ږيري او برېتونه خريلي او قره: قااي 

 ويپ خو که دا کار هم نه سې کوالی نو يوه بله الر هم سته

کومه الره؟: مدعي   

يو ملیون ايراني شاهدان راولهپ دا شاهدان بايد ښه مبارکه سپینه ږيره او برېتونه ولري او ددې تر څنګ يې : قااي 

 بايد توري لنګوټې هم تړلي وي

زه په ټوله ژوند کي خارج ملک ته نه يم تللیپ دومره شاهدان به څنګه راولم؟قااي صاحب ستا قربان سمپ : مدعي   
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خارج ته ولي ځې؟ وطن له امريکايانوپ ايرانیانو او پاکستانیانو ډک دیپ هر څومره چي وغواړې پیدا : قااي 

! کېږيپ خیر زه به الره دروښیمپ پولیسه ورسه دی پوه کړه  

 

  پر غبرګو سترګو قااي صاحب: پولیس 

څومره ساده سړی يېپ قااي صاحب : پولیس تر الس ونیولمپ  يو ګوښه ځای ته يې بوتلم او په خندا يې راته وويل 

له امريکايي شاهدانو څخه د قااي صاحب مطلب دا و . څو واره په اشاره  کي درته وويلپ خو ته سر نه خالصوې

ې هدف  اتیا زره کالداري ديپ دغه ډول ايراني چي زر امريکايي ډالره راوړه او له پاکستاني شاهدانو څخه ي

ګوره سر خالص کړهپ که په دې محکمه کي دي دعوه بايلولپ نو په بله . شاهدان دا مانا چي يو ملیون تومنه راوړه

ته بیا هم بختور سړی يې چي دوسیه دي په يوه . محکمه کي تر دې ډېر شاهدان در څخه غواړيپ نور نو ستا خوښه ده

ما . پوري اړه لريپ ددې محکمې په ټولو قاایانو کي تر دې بل عادل او زړه سواند قااي نسته عادل قااي

په ټول دولت کي دغه : وپوښتل چي يو څه افغانۍ لرمپ قااي صاحب ولي افغانۍ نه اخلي؟ پولیس په خندا وويل 

پ دا نن هم څو کڅوړي ارګ ته حال دیپ ان دا چي زموږ ارګ ته هم په کڅوړو کي ډالرپ کالداري او تومنونه راځي

زه هم له محکمې راووتم چي د قااي صاحب لپاره پیسې برابري کړمپ دا چي پیسو ته مي ډېره اړتیا درلوده . راغلې

: نو د پیسو کڅوړي مي له ياده نه وتلېپ ورو مي له ځانه سره وويل   

 بیا د پیسو  کڅوړي  راغلې

 يا به ډالر وي يا روپۍ يا تومنونه
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چیغي ال نه وې ارامي سوي چي د هغه هیواد د ( مړ دي وي ) قهرجن مظاهرچیان د سفارت مخ ته راټول سوي ولپ د 

ولسمشر له عکس څخه لمبې پورته سوېپ وروسته پر سفارت د ورستو هګیو باران جوړ سو او د سفارت پر دروازه 

:  هم  په زوره چیغي کړي  ي په هګیو تک ژيړ سوپ د هګیو په باران کي خلکو نور ځړول سوی عکس  

يوه ورځ يې نه دهپ دا ملک هره ورځ زموږ سره ناروا کوي  -  

کله زموږ خلک په ګولیو ولي -  

کله يې په زندانو کي اچوي  -  

کله يې اعداموي  -  

کله يې پر مخ تېزاب ورپاشي    -  

سویپ دا دی اوس يې زموږ د تیلو ټانکرونه درولي ديپ خو موږ يې هم نه پرېږدو او خپل  ال يې زړه نه دی سوړ -

.کسات خامخا ځني اخلو  

ايران خو نه زموږ د : په ارګ کي په دې باب د کابینې بیړنۍ غونډه رابلل سوې وهپ ولسمشر په ډډ اواز وويل 

یال نهپ بلکي تړی مرستیال ور واستاوهپ يوازي مرسګاونډيتوب او نه د انډيوالۍ خاطر وکړپ ان دا چي ما خپل لوم

ورواستاوهپ داسي يو مارشال چي د ټولي نړۍ پوځي ځواکونو ته يې الس ورکړی دیپ که نور څه نه هم مارشال مي 

وي نو د مارشال صاحب د الوتکي ټانکۍ خو به يې له تېلو ور ډکه کړې وایپ زړه مي غواړي چي د هلمند اوبه پر 

.بندي کړم  

اوس خو يې يوازي تېل را ! صاحب پام کوه پام: بو او برېښنا وزير په ږيره کي ګوتي تېري کړې او ويې ويل ود ا 

د ولسمشر دوهم مرستیال پر سر لنګوټه . باندي بند کړي ديپ خو که دا کار مو وکړ نو زما څخه به وزارت هم واخلي

کار هم ډېر په قهر دي چي زموږ خلکو ولي د دوی د  وزير صاحب ښه واييپ هغوی پر دې: ټینګه کړه او ويې ويل 

سفارت مخ ته مظاهره کړې ده؟ اوس هم که هغوی خبر سول چي موږ په دې اړه د وزيرانو غونډه رابللې دهپ نو ما به له 

ولسمشر يې خبره ونیول او . مرستیالیه لیري کړي او پر تاسي به خدای دي يې نه کوي د پیسو کڅوړي بندي کړي

ډېر پام به کوئ چي کڅوړي بندي نه سيپ بايد ددې غونډي راپور هم په رسنیو کي خپور نه سيپ ! نه نه نه: يل ويې و

. کنه نو زموږ يو من اوړه به يوه پتیره سي  
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د اطالعاتو او فرهنګ وزير څو واره ژبه پر شونډو تېره کړهپ د قره قل د پوستکي پکول يې پر تندي راڅوړ کړ او 

صاحب تاسي بېغمه اوسلپ تر څو چي زه په دې وزارت کي يم نو له دولتي رسنیو څخه به هیڅ  رئیس: ويې ويل 

داسي څه خپاره نه سي چي په هغه ايران خوابدی کېږيپ ان دا چي موږ د سفارت مخ ته د مظاهرو راپور هم خپور نه 

و په هر صورت بايد يوه د اوړو دې ته نو ډيپلوماسي واييپ خ! افرين: د ولسمشر تندی ورين سو او ويې ويل . کړ

.   پزه جوړه سي چي ملت ارام سيپ بیخي يې غوږونه راوخوړل  

رئیس صاحب تاسي ډېر : په دې وخت کي د بهرنیو چارو وزير په غاړه کي ژيړه نیکټايي ټینګه کړه او ويې ويل 

وئ خو زه دومره حوصله نه لرمپ مهربانه ياست او په دې برخه کي له ګاونډي هیواد سره ډېر له زړه سوي ډک چلند ک

ناڅاپه د ولسمشر او . ته نه يې خبرپ ما داسي غاښ ماتوونکی ځواب ورکړ چي تر اوسه به هیچا نه وي ورکړی

خدايه فضل وکړېپ څه : وزيرانو سرونه د بهرنیو چارو د وزير خواته کاږه سول او يو په بل پسي چیغي پورته سوې 

خدای دي خوار کړه لکه چي کور دي پر چرګه رابار کړ که څنګه؟ د : پوښتل دي وکړل؟ ولسمشر په وارخطايي و

کله چي د سفارت مخ ته مظاهره وسوه نو د ايران د : بهرنیو چارو وزير په فاتحانه ډول غاړه اوږده کړه او ويې ويل 

شا د چا الس و او بیا په يوه ساعت کي په دې باب څېړنه وکړه چي ددې مظاهرې تر : بهرنیو چارو وزير ما ته وويل 

. دغه مپلومات او اسناد موږ ته را وسپارهپ خو ما يې هم داسي څپلۍ پر پښو ور سمي کړې چي څه درته ووايم

ما رښتیا : د کالم زويه ژر ووايه څه دي ورته وويل ؟ د بهرنیو چارو وزير سوکه وويل : ولسمشر په وارخطايي وويل 

دوی ته مي دا مپلومات او اسناد د يوه ساعت پر ځای دوه ساعته وروسته ور هم په يوه ساعت کي څېړنه وکړلپ خو 

.وسپارل البته دا خبره دي يوازي ستاسي سره ويپ تر اوسه هیڅوک نه دي خبر  

وايي . ډېر دي ښه کړي ديپ دا ستا تر خبري پوري ما ته يوه کیسه راياده سوه! ياره افرين: ولسمشر په خندا وويل 

ړو ته مي موږک ور لوېدلی ووړو ته موږک ورلوېدلی وپ چرسي مال ته راغی ويلپ مالصاحب غچي د يوه چرسي غ

مال بېچاره حیران سو چي . دی يوه چاره راوښیه؟ خو ګوره پام دي وي چي غوړي مردار نه کړېپ نور نو ستا خوښه ده

ه کتابو کي د متاخرينوچي که راغلي او پېچلي دي پ: اوس څه وکړي؟ تر لږ چورت وهلو وروسته يې چرسي ته وويل 

له وېرې د پیشيپ پام يې نه و او ولوېدئ په غوړو کي د يو چاپ پوره و اجل ددغه موږک او  ېيوه موږک منډي وهل

هلته مړ سوپ نو پس موږک پاک شهید دی او د شهادت له برکته يې غوړي هم حالل ديپ اال په مانا د الکن دهپ الکن 

غوښتل وخوري غوړي  بې اجازې او دا موږک مړ سو په غوړو کيپ نو د ګېډي مختار دومره خبره ده چي که موږک 

له دې کیسې . مالصاحب وايي چي موږک حرام خوره دیپ نو په دې صورت کي موږک مردارپ خو غوړي حالل دي

مردار  ياره وزير صاحب تاسي هم داسي کار کړی دی چي غوړي مو نه دي: سره ټولو وزيرانو وخندلپ ولسمشر وويل

. کړيپ ياني د پیسو له کڅوړو سره مو هیڅ غرض نه دی کړی  
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يوه وزير چي خوله يې بې خونده نیولې وه او داسي ښکارېده چي خندا نه ورځي خو د نورو لپاره خانديپ ترخه خندا 

پر ځای څو دا زموږ او ستاسي غوړي به څنګه سيپ دا حالل دي که مردار؟ دې غوړو ته خو د يوه : وکړه او ويې ويل 

څرنګه چي دا يوه فقهي مسئله ده نو په دې باب به زه يو : د ح  او اوقافو وزير يې خبره ونیول . ږکان ورلوېدلي ديوم

خبره دا ده چي دا موږکان حالل ديپ ځکه چي د مضرو او مردارو موږکانو مخه يې نیولې دهپ نو يو . څه رڼا واچوم

وزير صاحب رښیتا واييپ دا لکه : ورپسې د عامي روغتیا وزير وويل   .شی چي خپله حالل وي بل شی نه مرداروي

د انسان په وجود کي چي يو ډول ګټور مکروبونه ستهپ دا مکروبونه داسي خوی لري چي مضر مکروبونه خوري او 

ر د مالیې وزي. له منځه يې وړيپ نو انسان ته ددغه ډول مکروبونو موجوديت اروري خو څهپ چي بیخي الزمي دی

اې ورورهپ ستا ولي زړه درد کوي؟ که موږکان پردي دي نو غوړي خو هم زموږ نه ديپ يوازي د غوړو : ورپسي وويل 

. زموږ ده( ډبه ) ټیم   

په دې وخت کي يو چا د پیسو يوه کڅوړه د ولسمشر مخ ته کښېښوولهپ دا کڅوړه د افغانستان له بیرغ څخه جوړه 

په برېتو کي يې خندل په کڅوړه ګوتي ووهلېپ ټولو وزيرانو په کڅوړه کي  سوې وهپ ولسمشر په داسي حال کي چي

سترګي داسي ښخي کړې لکه د نانوايي مخ ته چي غريبان راټول وي او ډوډۍ ته يې سترګي نیولي ويپ تر لږ  ځنډ 

ه د پیريانو په لک. وروسته کڅوړه خالصه سوهپ خو خبره بل ډول وهپ دا ځل کڅوړه له پیسو نهپ بلکي له تیلو ډکه وه

مجلس کي چي بسم اهلل وويل سيپ ټول وزيران پټه خوله کښېناستل او وارخطا وارخطا يې يو بل ته سره وکتلپ د 

موږ او تاسي يوه لويه اشتباه وکړه چي خپل : ولسمشر دوهم مرستیال د خبرو وار ونیو او په ژړغوني اواز يې وويل 

ت ورکړلپ ځکه خو هغوی دا ځل موږ ته په کڅوړه کي د پیسو پر ځای دوست هیواد ته مو يو ساعت ناوخته مپلوما

. تېل راواستولپ تر دې خبري وروسته په مجلس کي چوپتیا خپره سوه او غونډه هم پای ته ورسېده  

کله چي وزيران له ارګ څخه راوتل نوپه دې وخت کي تېز باد چلېدهپ خو د ارګ پر لويه دروازه ځړول سوی ملي بیرغ 

ېدهپ لکه افغان دولت چي د ګاونډي هیواد په خوښه پر خپل ملي غرور تېل شیندلي او اوس نیت لري چي اور نه رپ 

.    ور واچوي  
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په مسجد کي د فاتحې کمبلي اواري ديپ قاري په لوړ اواز قرائت واييپخلک لیکه لیکه ورته ناست ديپ په چا سر 

يوه شیبه وروسته . یپ ټول پټه خوله ناست او قرائت ته يې غوږ نیولی دیځړېږي او چا بیا سر پر زنګانه ايښی د

قرائت خالص سوپ دعا هم تمامه سوهپ له دې سر ه سم د خلکو اوازونه پورته سولپ اکثرو خلکو د وژل سويو خلکو 

ي بريد کي وژل دا فاتحه د هغو ملکي خلکو لپاره وه چي  پرون د بهرنیانو په هواي. د ژوند په باب خبري سره کولې

يو څو دقیقې وروسته بیا قاري غاړه تازه کړه او قرائت يې پیل کړپ په مسجد کي چوپتیا خپره سوهپ خو . سوي ول

! بلې: والي وويل .  ډېر ژر د والي د تیلیفون زنګ دغه چوپتیا ماته کړه  

د سپیشل فورس له دفتر څخه جنرال فیل خبري کوم: جنرال فیل   

! ل صاحب جوړ په خیرپ جوړ په خیرپ امر وکړئ صاحباوهو جنرا: والي    

موږ هم د ولسي خلکو په وژنه سخت خواشیني يو او غواړو چي تاسي او د وژل سويو خلکو خپلوانو ته : جنرال فیل 

 فاتحه درکړو

دي نو تاسي به موږ ته فاتحه څنګه راکړئ؟ ځکه چي  فاتحه په مسجد کي ده او خلک نه غواړي چي تاسي :  والي 

 مسجد ته راسل 

نو داسي به وکړو چي دغه خلک به خپل  دفتر ته راوغواړو او دلته به  فاتحه ورکړوپ خو دوه نور ټکي : جنرال فیل 

! هم واوره  

! مهرباني وکړئ: والي   

زېری موږ په پام کي لرو د وژل سويو خلکو له وارثینو سره مرسته وکړو او ددې تر څنګ پر هغوی يو ښه : جنرال فیل 

 هم وکړو

د څه شي زېری؟ : والي   

دا زېری د هر افغان هیله دهپ خو دا زېری ستا لپاره نه دی: جنرال فیل   

بس ستاسي خوښه هپ اوس امر وکړئ چي زه په دې الره کي څه کوالی سم؟: والي    

ته وواياست چي  تاسي د يو څو مهمو قومي مشرانو او شهیدانو د وارثینو يو لست جوړ کړئپ هغوی: جنرال فیل 

 سبا زموږ مېلمانه ديپ تاسي هم ورسره راسل 
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پر غبرګو سترګو صاحبپ همداسي به وکړم: والي   

. د سپیشل فورس يا د ځانګړو قواوو په دفتر کي قومي مشرانپ د شهیدانو وارثین او بهرني جنراالن ناست دي

وژنه سخت خواشیني يوپ خدای دي دوی موږ د ملکي خلکو په : جنرال فیل سټی  ته راوالړ سو او ويې ويل 

زموږ په کلتور کي د خواشینۍ څرګندولو لپاره يو څو دقیقې پټه خوله . وبخښي او تاسي ته دي  د  زړه صبر درکړي

کښېنو خو نن دا کار نه سو کوالیپ ځکه چي موږ ته وخت ډېر مهم دیپ ستاسي د امنیتپ سولي او خوشاله ژوند په 

. په غاړه ديپ نو ښه به دا وي چي دا پنځه دقیقې وخت هم ستاسي په خدمت کي ولګووباب ډېر مسئولیتونه را

تاسي يې وينل چي د تاالر مخ ته زموږ سپی والړ دی او ډېر غاپيپ موږ د خپل سپي غپا هم نه بندووپ ځکه دی هم 

چي ستاسي سل نفره  زموږ په شان دروند مسئولیت لري او ستاسي د خدمت لپاره افغانستان ته راغلی دیپ خو دا

مړه او يونیم سل نور ټپیان دي نو ستاسي سره د خواخوږۍ او غم شريکۍ په اړه يو کار کوالی سوپ هغه داچي د 

.پنځو دقیقو لپاره به سپی يو څه لیري بوزو چي تاسي يې غپا وا نه ورئ  

موږ  ستاسي سره وعده کړې وه :  جنرال فیل وويل. تر دې وروسته د هر مېلمه مخ ته يو يو تړلی کارتن کښېښوول سو

زېری . دا دی موږ نن خپله وعده پوره کړه. چي مرسته به درسره کوو او ددې تر څنګ به يو ښه زېری هم درباندي کوو

په هر کارتن کي يو دانه کاغذ باد دی چي . دا دی چي دلته به سوله راځيپ ان دا چي سوله به ستاسي کورونو ته راځي

دا کاغذبادونه د هغو څو . دهپ کاغذباد مرسته ده او پر کاغذباد د سولي کلمه زېری دیسوله پر لیکل سوې 

ګورئ دا . لیوني مرستو له جملې څخه دي چي زموږ هیواد د سولي راوستلو لپاره ستاسي سره کړي ديیم

ورونو کي وساتل کاغذبادونه د کوچنیانو لپاره نهپ بلکې د مشرانو لپاره ديپ که تاسي دا کاغذبادونه په خپلو ک

.نو دا به دا مانا ولري چي موږ ستاسي کورونو ته سوله راوړې ده  

والي چي . د رخصتۍ پر مهال جنرال فیل والي ګوښه کړپ په غوږ کي يې يوڅه ورته وويل او بیايې يو پاکټ ورکړ 

سپي ته چي هډوکی پاکټ خالص کړ نو  ژر يې په جېب کي واچاوهپ داړي يې جنګي کړې او دومره خوشاله سو لکه 

.  ور واچوې  
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د قوماندان پنچرمین اصلي نوم غالم جان وپ پخوا يې په کابل کي د پنچرۍ نیولو دوکان درلودپ کله چي په کابل 

کي تنظیمي غويو ښکرونه يو د بل په خیټو سره ننه ايستل نو ده هم دوکان پرېښودپ څو جنګي غوايي يې سره راټول 

غالم جان اوس پنچرمېن نهپ بلکي چېرمېن دیپ بیخي يې سر ته الس نه . د نورو په شان يې الر ونیولهاو 

کي يې ( په غیاب )  رسېږيپاوس نو هیڅوک هم هغه ته مخامخ  د پنچیر مینۍ خبره نه سي ور يادوالیپ خو پشال

ه غوا لنګه سوهپ نود غالم جان خوله هم کله چي په بن کي د جنګي تنظیمونو لپار. اوس هم قوماندان پنچرمین بولي 

د يو چا پر الس ددې غوا تیو رودلو ته جوړه سوهپ ددې غوا شیدې دومره برکتي وې چي په لږ وخت کي قوماندان 

په . پنچرمین لومړی د پولیسو د يوې حوزې قوماندان او وروسته د يوه مهم واليت د امنیې قومندان وټاکل سو

مېن اوس هم پنچرمېن دیپ توپیر يې يوازي دومره دی چي پخوابه  يې په خیرنو او غوړو قوماندان پنچرکي حقیقت 

کالیو کي د موټرو پنچرۍ نیولې خو اوس د جنرالۍ په دريشۍ کي د پخوانۍ پنچر سوي ډيموکراسۍ پنچري ور 

سرنوشت خبره وهپ  نیسيپ بل توپیر يې دا دی چي دا نوې پنچر مېني خورا ډېره مزدوري لريپ ځکه چي د يوه ملت د

همدا دلیل دی چي قوماندان پنچرمېن په لږ وخت کي څو کورونه رانیول او داسي مزی او چاغ سو لکه د الندي مږپ 

. .هغه د چا خبره داسي څټ يې وکړ چي تر شا نه سي کتالی  

ولۍ کېدهپ بس ايله قوماندان پنچر مېن چي  پر ټټر يې د اتلولۍ څو مډالونه ځړېدلپ راوالړ سوپ پر الري ځولۍ ځ 

خدای مو راولهپ خدای : يې ځان تر سټی  پوري راورساوهپ پر سټی  يې تکیه ولګولهپ غاړه يې تازه کړه او ويې ويل 

 مو راوله

.  تاسي مو نن ددې لپاره راغوښتي ياست چي ستاسي سره خپلي دوې لويي برياوي يا الس ته راوړني شريکي کړو

زړه ورو او مېړنیو ملي پولیسو هیڅ وخت د خپلو هیوادوالو د ساتني په الره کي   تاسي ته خو مپلومه ده چي زموږ

يوه خبره . خپل وس نه دی سپمولیپ تل يې جنايتکاران او د وطن دښمنان نیولي او د قانون منګولو ته سپارلي دي

. سي لږ شی يې مه ګ لخو دا ده چي نن  موږ  يو ټن شراب نیولي ديپ تاسي ګورئ يو ټن شراب په خوله يادېږي دا  

عجیبه دا ده چي . دا قیمتي شراب  له يوه بهرني هیواد څخه راوارد سوي او په يوه کانټینر کي ځای پر ځای سوي ول

دغه شراب د ګمرک مامورينو هم کتلي او هم يې محصول کړي ديپ خو دې ته يې نه دي پام سوي چي دا شراب ديپ 

بله الس ته راوړنه مو دا . او ونیول چي دا دی ستاسي په مخ کي پراته دي مګر  زموږ ويښو پولیسو دغه شراب کش 

دا ځانمرګی چي په ځان پوري يې چاودېدونکي توکي تړلي ولپ . ده چي يو ډېر خطرناکه ځانمرګی مو نیولی دی

. دی ونیوکه مرغه زموږ پولیسو په ډېر مهارت ېغوښتل چي د والي صاحب دفتر ته ننوزي او ځان والوزويپ خو له ن
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ځانمرګی اوس ډېر وارخطا دی او خبري نه سي کوالیپ موږ به لومړی له ده څخه پلټني وکړوپ بیا به تاسي ته 

.مپلومات درکړوپ خو اوس تاسي کوالی سل چي شراب له نژدې وګورئ  

پ په دې وخت خبرياالن کېمرې په الس د شرابو پر کارتنونو راټول سولپ هر کارتن چي به يې کوت نو هغه به خالي و

د قوماندان پنچرمېن ! کي يوه خبريال وويل چي قوماندان صاحب شراب چېري دي؟ دا کارتنونه خو ټول خالي دي

زه څه خبر يم چي شراب څه سولپ ما خو به نه : تندی تريو سوپ خپل مرستیال ته په غوږ کي وبونګېده او بیا يې وويل 

دي چي موږ يو ټن شراب ونیول خو دا چي اوس ولي نسته زه هم نه  وي څښلي؟ دا زما سره والړ ټول پولیس شاهدان

کله چي خبرياالنو ځان نورو پوښتنو ته جوړاوه نو قوماندان . پوهېږمپ کېدای سي چي په الره کي لوېدلي وي

زه بخښنه غواړم پر ما ډېر ناوخته دیپ يو ډېر اروري کار لرمپ کېدای سي چي په دې اړه نور : پنچرمېن وويل 

. پلومات په ټیلیفون کي درسره شريک کړمپ د اوس لپاره د خدای پامانم  

قوماندان پنچرمېن له والړېدو سره سم خپل السي بکس تر الستي ونیو او پورته يې کړپ خو د بکس ځنځیر خالص 

له  په دې وخت کي. پاته سوی وپ له پورته کېدو سره سم دوې پلې سو او د شرابو يو ښه غټ بوتل ځني راولوېد

تاسي ته خو مپلومه ده : قوماندان پنچرمېن څخه د خولې چم هېر سوپ خوله يې ويړه ونیول او خبرياالنوته يې وويل 

چي دښمنان تل موږ ته په کمین کي ناست ديپ دا دی يو بوتل يې زما په بکس کي ايښی دی او غواړي چي ما تور 

رت وايي بنده حیران خدای پر مهربانپ زه حیران وم چي د په هر صو. کړيپ خو دا ارمان به يې هیڅکله پوره نه سي

شرابو يو بوتل  به له کومه کړم چي تاسي ته يې د بېلګي په ډول درښکاره کړمپ بس دا دی يو بوتل پیدا سوپ تاسي 

قوماندان پنچرمېن . کوالی سل چي دا بوتل له نژدې وګورئپ نور نو داسي يې وبولل چي ټول شراب همداسي ول

یبه شا و خوا کتلهپ  کله چي کوم خبريال د بوتل کتلو لپاره ور والړ نه سو نو ده لکه مار ته چي شپېلۍ وهې يوه ش

زه کوالی سم چي همدا اوس دا بوتل ستاسي په مخ کي مات کړمپ خو دا يو مردار شی : غاړه اوږده کړه او ويې ويل 

مناسب وخت او مناسب ځای کي مات کړمپ که مي په ياد دیپ هم دا ځای چټلوي او هم بد بوی کويپ بیا به يې په يو 

له دې سره سم يې د شرابو بوتل بیرته په السي بکس کي کښېښود او په . سول د ماتولو پر مهال تاسي هم راغواړم

يو څو ګامه چي يې واخستل بیرته يې خبرياالنو ته مخ راواړاوه او ويې . چټکو ګامونو د خپل موټر خواته روان سو

کله چي د ځانمرګي په اړه زموږ پلټني بشپړي سوې خامخا تاسي ته مپلومات درکومپ بس يو ساعت وروسته : ويل 

. دستي زنګ درته وهم  

تر دې وروسته زه خپل دفتر ته والړم او راپور مي چمتو کړپ غوښتل مي خپل مرکز ته يې ولېږم چي په دې وخت کي 

!قوماندان پنچرمېن زنګ راوواههپ ما وويل بلې  

د امنیې قوماندان خبري کوم -   
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قوماندان صاحب جوړ په خیر  -  

ګوره زه او ته خو سره انډيواالن يوپ يوه ځواني به نه وکړې؟ -  

!ولي نهپ پر دواړو سترګوپ مهرباني وکړئ -  

 هغه د خبري کنفرانس راپور مه خپروئپ ځکه شراب خو تاسي ولیدلپ پاته سو ځانمرګیپ موږ چي پلټنه وکړه نو -

 هغه ځانمرګی نهپ بلکي لېونی و

لېونی و؟ -  

هو لېونی وپ يوازي لېونی نهپ بلکي ګونګی هم وپ خبره داسي وه چي دا لېونی د واليت دفتر ته ورغلی او په  -

 دروازه کي پولیسو راګرځولی و

ښه کیسه کوه  -  

ی و چي دا به ځانمرګی ويپ پولیسو چي پوښتني ځني کولې لېوني ځواب نه ورکاوهپ بس پولیسو داسي فکر کړ  -

!  خو خیر نور دا دغم خبري پرېږده بله خبره واوره  

کومه خبره؟ -  

ما خو تاسي ته وويل چي زه هغه دشرابو بوتل په يو مناسب ځای او مناسب وخت کي ماتومپ دا دی اوس مي هغه  -

. بوتل مات کړی دیپ که راځې راسهپ خو ګوره بل څوک مه خبروه  
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يو چا راته وويل چي زموږ ښاروال هر ماځیګر له دفتر څخه تر رخصت کېدو وروسته دوبی ته ځي او سبا سهار بیرته 

زه ال ډېر کوچنی وم چي . کله چي مي دا خبره واورېده نو د کندهار کوټ بابا مي را په ياد سو. خپلي وکیفې ته راځي

ده به خیرن کالي اغوستي او لږ خبري به . بابا په نوم يو لېونحاله سړی اوسېدههغه مهال د کندهار په ښار کي د کوټ 

خلکو به ويل چي کوټ بابا د خدای دوست او د کندهار واليت  متصرف دیپ ځکه يې نو ډېرو خلکو . يې کولې

ي کېدېپ خو دده د کرامتونو په باب له پخواراهیسي ډېري خبر. درناوی کاوه او دښه سړي په سترګه يې ورته کتل

دا يوه خبره ډېره مشهوره وه چي کوټ بابا د ماښام لمونځ په کندهار او د ماخوستن لمونځ په کپبه شريفه کي کويپ 

کوټ بابا اوس مړ دیپ خو په کندهار کي . خلکو به ويل چي کوټ بابا څو واره په کپبه شريفه کي لیدل سوی هم دی

     .ځايونه دده په نوم نومول سوي ديڅو 

ه هغه مهال ډېر کوچنی ومپ په کرامت مرامت نه پوهېدمپ بس يوازي به مي دنیايي نقلیه وسايل سترګو ته درېدلپ ز

له خپل پالره مي اورېدلي ول چي سپودي عربستان . لکه خرپ اسپ اوښپ بايسکلپ موټر سايکلپ موټر او الوتکه

سره وه چي کوټ بابا خو يو ملنګ سړی دیپ نه له افغانستان څخه ښه ډېر لیري دیپ ځکه به نو تل دا پوښتنه را

الوتکه  او نه هم دومره پیسې لري چي په الوتکه کي دي عربستان ته والړ سيپ بیا نو څنګه هره شپه سپودي 

عربستان ته ځي او سبا سهار بیرته راځي؟ دا پوښتنه مي تر ډېره وخته پوري په زړه کي ګرځېدهپ حقیقت دا و چي  د 

د کرامت او د هغوی د نامريي ځواک په باب مي تر اوسه کومه ژوندۍ بېلګه نه وه لیدلېپ کله چي اولیاوو کرامو 

ځوان سوم نو بیا مي هم ددې سوال ځواب پیدا نه کړپ خو کله چي اوس د ښاروال صاحب له کیسې خبر سوم نو دغه 

 .پوښتنه مي حل سوه

ځي او سبا سهار بیرته پر وخت خپلي وکیفې ته  رښتیا هم تاسي وګورئ ښاروال صاحب څنګه هره ورځ دوبی ته

راځي؟ دومره مپاش خو نه لري چي هره ورځ دي په الوتکه کي والړ سيپ ځکه چي دده میاشتنی مپاش او نور 

امتیازات دوبی ته د يوه سفر د ټکټ پیسې هم نه کېږيپ نو ښکاره خبره ده چي ښاروال صاحب هم د کوټ بابا 

 .  ويت په وزرو هره ورځ دوبی ته ځيغوندي بزرګ او د خپل مپن

که کوټ بابا هره شپه مکې . د ښاروال صاحب بل کرامت له نړيوالو مپیارونو سره برابر د کابل ښار جوړول دي

مکرمې ته د عبادت لپاره تهپ نو ښاروال صاحب هم خوشي هره ورځ دوبی ته نه ځيپ بلکي د ملت د خدمت لپاره يې 

اند دی  ددې لپاره هره ورځ دوبی ته ځي چي د دوبی ښار ښه په ځیر وګوري چي سړکونهپ  شپه پر سر کړې دهپ زما په

مارکیټونهپ شنه ساحه او نوري برخي يې څنګه جوړي سوي دي؟ کله چي څوک دوبی ته والړ نه سيپ هلته خپل کور 

دغه ډول د سفرونو برکت او ژوند و نه لري نو د کابل ښار به څنګه د دوبی غوندي جوړ کړي؟ دا د ښاروال صاحب د
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د ښاروال صاحب پورته دوه کرامات ښیي چي هغه يو . دی چي نن د کابل ښار کټ مټ د دوبی غوندي جوړ سوی دی

بزرګ او د خدای دوست دیپ نو ويالی سو چي پر ده د فساد تورونه مطلق بېځايه ديپ که چېري خدای مه کړه پر 

د افغانستان محکمې ولي خوشي کاوه؟ بیا هم که خدای مه کړه په ښاروال صاحب لګېدلي تورونه رښتیا وایپ نو 

محکمه کي کوم قااي رشوت خوړلی وي پنو ولسمشر صاحب ولي ويل چي ښاروال صاحب ډېر ښه سړی دی او بې 

 ځايه ځورول سوی دی؟ 

تونه صادرېږيپ خدای خبر چي رئیسان او وزيران اګورئ دا چي د اوسني دولت له يوه ښاروال څخه دومره لوی کرام

؟  بله خو ال دا چي !به يې څومره لوی اولیاء کرام وي؟ وايي چي دلته يې دومره کسان مړه کړل هلته به څه حال وي

خپله ولسمشر صاحب به څومره سپېڅلی انسان او  لوی ولي وي چي دغسي سپېڅلي اشخاص يې پیدا کړي او په 

د لويي څارنوالۍ دا تور بیخي بېځايه دی چي واييپ د نوي کابینې ځیني وزيران په فساد ککړ کار ګومارلي دي؟ 

 .  دي

راسل چي موږ خپله قضاوت وکړوپ که چېري دغه نوي وزيران په فساد ککړ وای نو ايا هغوی ته ولسمشر  صاحب 

کوم مفسد او جنايتکار شخص په نوې کابینه کې ځای ورکاوه؟ ايا تاسي د ولسمشر  صاحب په انډيواالنو کي 

وينل؟ که فرا ا له ولسمشر  صاحب څخه سهوا  په دولت کي کوم ناوړه شخص تېر  هم سي نو له نړيوالي ټولني څخه 

به څنګه تېر سي؟ ځکه بهرنیان خو له افغانستان سره ډېره خواخوږي لري او  نه غواړي چي افغانستان دي د 

ولوېږيپ موږ او تاسي ټولو ولیدل چي د بن په کنفرانس کي يې د افغانستان  مافیايي ډلو او جنايتکاروانو الس ته

 . واک داسي اشخاصو ته وسپاره چي هر يو يې د تقوا له مخي تر کوټ بابا  کم نه و

ياره زه چي ورته ګورم نو ددې دولت هر غړی هغه د چا خبره د فراه کاڼی دیپ ياني هر يو يې ولي او تر کوټ بابا کم نه 

د کوټ بابا په نوم خو يوازي په کندهار کي يو څو ځايونه يادسوي ديپ خو د ولسمشر  صاحب د ملګرو په نوم  دیپ

ډېر ځايونه نومول سوي ديپ لکه شیرپورپ وزير اکبر خان او داسي نورپ ان دا چي په بهرنیو هیوادونو کي هم ډېر 

 .    رپ فرانسه او داسي نورو هیوادونو کيځايونه ددوی په نوم يادېږيپ لکه  په دوبیپ امريکاپ سینګاپو
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د افغانستان د اساسهي قهانون لهه تصهويب څخهه      : د شپې مي تلوېزيون چاالن کړ چي يوه خبريال له ولسمشره وپوښتل 

ونیسهي  يو کال تېر سو خو ملي سرود ال نه دی جوړ سویپ که د اساسي قانون د هري مادې عملهي کهول يهو کهال وخهت      

کالهه وروسهته عملهي کېهږي؟ ولسمشهر ځهواب       ( ٨۶۲)مادې لريپ آيا ټول اساسي قانون بهه  ( ٨۶۲)نو اساسي قانون خو 

د پښتو ملهي سهرود جهوړول خهو بیخهي سهخت کهار         د قانون عملي کول اسانه کار نه دیپ په تېره بیا! اې وروره: ورکړ 

پ د يهوې ورځهي کهار خهو نهه دیپ پهه دې وطهن کهي لهه          (راځهي  ټايم به لګي او خرچه بهه پهې  )دیپ هغه د پېښوريانو خبره 

 . دېرشو کالو راهیسي جګړه روانه ده

مها ويهل دخهدای لپهاره     . سبا سهار يوې دولتي ادارې ته ورغلمپ د شپبې مامور راته وويل چي يوه هفته وروسته راسه

ین کهړی وپ کلهه چهي يهې ټهوخی لهږ       زه له ډېر لري ځايه راغلی يمپ ولي څه خبهره ده؟ مهامور صهاحب يهوه شهیبه ټهوخي شه       

مشهکل دادی چهي زمها عینکهي پهه      : ودرېده نو خپله شوړېدلې قره قلي خولۍ يې د څټ خواته وښهويوله او ويهې ويهل    

بیها ههم يهوه الره سهتهپ هغهه      : حیران سوم چي څه وکړم؟ مامور صاحب تر لږ ځنډ وروسته وويل . کور کي پاته سوي دي

 . سه بس کار به دي وسيداچي ماته يوه جوړه عینکي رانی

 ښه سمه ده درته رابه يې نیسمپ د سترګو نومره مو څو ده؟_ 

 ته ځان مه په تکلی  کوهپ ماته يې پیسې راکړه زه يې خپله رانیسم_ 

 څو افغانۍ کېږي؟ _ 

تړلهي   يپورزر افغانۍ کېږيپ بیه يې ځکه لږ لوړه ده چي يو خو دا د نظر عینکي دي او بل نو د خلکو ډېر کارونه ور _ 

 .ديپ مثال  اول دا ستا کار دیپ که عینکي نه وي نو نه کېږي

پنځه دقیقې ال نه وې تېري سوي چي عینکي يې ايښهي  . زه هم ناچاره سوم زر افغانۍ مي ورکړېپ مامور صاحب والړ

واخلههپ   په رېږدېدلو السونو يهې پهر درخواسهت السهلیک وکهړ او ماتهه يهې وويهل چهي هها دادی          . او شپبې ته راننووت

هی هیپ زما نو يو ځهواني وه چهي تېهره سهوهپ     : بیا يې وويل . ګوره بیا و نه وايې چي ناځوانه يېپ دادی کار مي در وکړ

خهو خیهر   . اصال  مفلیسۍ زوړ کړم کنه نو زما خو داسي تېز نظر و لکه د شاهینپ عینکو ته مي هیڅ ارورت نه درلهود 

ان تېره سي نو ان شاء اهلل چي سترګې به مي بیرته نظهر پیهدا کهړيپ خهو دا     خدای مهربانه دی که هره ورځ مي د نن په ش

 .ديوې ورځي کار نه دیپ ځکه چي په دې وطن کي له دېرشو کالو راهیسي جګړه روانه ده
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چي ښهوونځي پیهل سهوي ديپ خهو دا      يکله چي کور ته راغلم نو د کوچنیانو مور راته وويل چي سړيه يوه میاشت کېږ

چي زموږ درسونه نه دي شروع سويپ ته يې مپلومات وکړه چي دا خبره رښتیا ده که دی هسي ځهان   زموږ هلک وايي

سرمپلم ته مهي وويهل چهي ايها دا زمها د      . ماهم زوی ترالس ونیو او ښوونځي ته يې ورغلم. له ښوونځي څخه خالصوي

 زوی خبره رښتیا ده؟ 

 .دي راغليمکتب شروع سوی دی خو زموږ مپلمین ال تر اوسه نه ! هو -

 نو ولي څه خبره ده؟  -

ته خو خبر يې چي د مپلمینهو مپهاش ډېهر لهږ دیپ بیها مها دوی تهه وويهل چهي زمها خهو بلهه مرسهته پهه وس نهه ده پهورهپ                  -

يوازي دومره درسره کوالی سم چي د حاارۍ حساب به نه درسره کومپ تاسي کوالی سل چي ځان ته شخصي کارونه 

ه ومنلهپ اوس دمیاشتي په پای کي يوځل راځهي حااهري امضهاء کهويپ خپهل مپهاش       بس دوی هم زما خبر. پیدا کړئ

 .اخلي اوځي

 نو دا زموږ د اوالدونو درسونه به څنګه سي؟  -

تاسي هم څهومره ناشهکره خلهک ياسهتپ ومهو نهه لیهدل چهي دطالبهانو پهه وخهت کهي د مکتبونهو څهه حهال و؟ د نجونهو                  -

ت دی چي ستاسي اوالدونه له کوڅو راګرځېهدلي ديپ لهږ تهر لهږه پهه يهوه       مکتبونه خو ګردسره تړلي ولپ نن داهم غنیم

نن يې صنفونه جوړ سهولپ سهبا بهه يهې لهه خیهره سهره کتابونهه پیداسهيپ بلهه           . تپلیمي فضا کي خو سره راټول سوي دي

ه ورځ نهه  ورځ به يې مپلمین راسي او بله ورځ به يې درسونه شروع سيپ يو څو کاله صبر وکړهپ ټول کارونهه خهو پهه يهو    

 . و کالو راهیسي جګړه روانه دهشسمېږيپ په دې وطن کي له دېر

ډاکټهر تهه والړمپ هغهه     کله چي کور ته راغلم نو غاښ مي سوکه سوکه درد شروع کړپ ما ههم ځنهډ و نهه کهړ او دغاښهونو     

کهه  . سهي اوههو دا خهودي ټهول غاښهونه چینجهو خهوړلي ديپ بايهد ډک        : چي مي غاښ وکوت نو پهه لهوړ اواز يهې وويهل     

رښتیا ووايم نو ډېر واخطا سوم چي په ځوانه ځوانۍ کي مي څنګه ټول غاښهونه چینجهو وخهوړل او بهل نهو د ههر غهاښ        

په خبرو خبرو کي مي ډاکټر ته وويهل چهي زمها پهالر دي خهدای وبخښهي د شهپېتو        . ډکېدلو څلور زره افغانۍ غوښتې

نه يې هم يو غهاښ ووتپ دا اوس څهه بهال راغلهه چهي د خلکهو        کالو به و خو د عمر تر پايه يې نه پر يوه غاښ درد سو او

ولي تاته جګړه تر بال کمهه ښهکاري؟ دا ټهول د جګهړې لهه      : غاښونه په ځوانۍ کي چینجي خوري؟ ډاکټر په خندا وويل 

 . السهپ ځکه چي په دې وطن کي له دېرشو کالو راهیسي جګړه روانه ده

ما خو خیاط ته يوه جوړه کالي ورکړي ديپ مها ويهل کهه يهې جهوړ کهړي ول        له ډاکټره چي راتلم نو راپه ياد مي سول چي

خیاط ته چي مي د خپلو کالیو خبره ورياده کهړه نهو هغهه د يهوه کمهیس او يهوه پرتهوګ پرځهای دوه         . را وابه يې خلم يځن

 ما ويل ماخو يو کمیس او پرتوګ غوښتی و؟ . پرتوګونه راته کښېښوول
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 . وروره وبخښه غلطي سوې ده -

ګونه غواړي او بل نو دپرتاګه او کمیس انهدازې مهو جهال جهال     وغلطي ولي وسي؟ تا لیدلي وي چي يو څوک دوه پرت -

 . په کتابچه کي ياداښت کړې

جګړو له السه مو تر اوسه هم فکر پر ځای نه دیپ تاته خو مپلومه ده چي پهه دې   دوروره اصال  موږ هم مالمت نه يوپ  -

 . راهیسي جګړه روانه دهوطن کي له دېرشو کالو 

تر هغه وروسته ستړی ستومانه کورته راغلمپ کښېناستلی به ال نه وم چي کوچنی زوی مهي پهه ژړا کورتهه راغهیپ سهر      

ښهځي مهي   . الري الري رارواني وېپ ويل فالني هلک په ډبره وويشتلم سهر يهې رامهات کهړ     ييې مات او پر مخ يې وين

ارامه پوه کړهپ يوه ورځ يې نه دهپ دغه جنګره هلهک ههره ورځ زمهوږ لهه هلهک       راته وويل چي سړيه ددغه هلک پالر په

 . سره جنګ کوي

له زوی سره د هغه هلک پالر ته ورغلم او ورته ومي ويل چي وروره دا زوی خهو دي لهږ پهوه کهړهپ وګهوره دا زمها د زوی       

: ړي پهه بهې پروايهۍ يهې وويهل      دهلک پالر د دې پر ځای چهي کهږه غهاړه وکهړي او عهذر وغهوا      . سر يې ورمات کړی دی

وروره ما خپل زوی ډېر ښه روزلی دیپ زما زوی ګردسره له چا سره جګړه نه کهويپ سهتا لهه زوی سهره بهه بهل چها جګهړه         

کړې ويپ زه نه پوهېږم چي ته څنګه داسي خبره کوې؟ ما ورته وويل چهي وروره دا خهو ښهکاره خبهره ده چهي سهتا زوی       

زموږ او ستاسي هم يو عجیبهه وطهن   : سړي سر وښوراوه او ويې ويل . نو لیدلی دیجګړه ورسره کړې دهپ ټولوکوچنیا

دیپ داسي يوه خبره به واورې چي بیخي به يې عقل نه منيپ بس نو سړی څه ووايهيپ دا ټهول د جګهړې لهه السههپ ځکهه       

 . چي په دې وطن کي له دېرشو کالو راهیسي جګړه روانه ده

د کهور مهخ تهه واچهول      راووتمپ ګورم چي زموږ يوه ګاونډي د خپل کور چټلي زموږسبا سهار په کوم کار پسي له کوره 

دا چټلي دي ولي زموږ د کهور مهخ تهه واچهولپ دا     ! او غلی روان سوپ د شا له خوا مي ورپسې نارې کړې چي اې وروره

 ځای د چټلیو دی؟ 

 نو چیري يې واچوم؟ بل ځای نسته_ 

 ولي پخوا دي چېري اچول؟ _ 

ښاروالي فپاله وهپ هره ورځ به يهې وړلپ اوس ههم کهه ښهاروالي بیرتهه فپالهه سهوه سهتا دکهور مهخ تهه يهې نهه              پخوا خو _ 

 اچومپ نور څه غواړې؟

 ښاروالي نو څه مپلومه ده چي څه مهال به فپاله سي؟_ 
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جګهړه   دنیا په امید خوړل کېږيپ ټول کارونه خو په يوه ورځ نهه سهمېږيپ پهه دې وطهن کهي لهه دېرشهو کهالو راهیسهي         _ 

 . روانه ده

پر نهس مهي الس   . ماښام زما د يوه انډيوال کره مېلمه ومپ تر ډوډۍ خوړلو وروسته مي په نس کي ګوړهاری شروع سو

تېر کړ او څنګ ته ناست ملګري ته مي وويل چي زما خو پخوا ډېره ښه هاامه وهپ اوس نهه پهوهېږم چهي ولهي مهي پهه       

هګۍ او غوښه په خپلهو منځهو کهي بهد سهره وړي او تها دواړه يهو ځهای         نس کي ګوړهاری جوړ سو؟ هغه راته وويل چي 

پ يهاره تهر دې مهالهه خهو ټهول وطهن       يلهه ځانهه سهره مهي وويهل چه      . سره وخوړلپ ځکه دي په نس کي ګوړههاری پیهدا سهو   

جګړې پر سر اخیستی وپ اوس يې لکه چي زما نس ته هم الره وموندلهپ خو خیر زما په نهس کهي جګهړه څهه د حیرانهۍ      

 . ه نه دهپ ځکه چي په دې وطن کي له دېرشو کالو راهیسي جګړه روانه دهخبر
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لمريز کال د وږي دمیاشتي پر اوومه نېټه په شهاهکار تهاالر کهي جهوړه      (٨٨١٩)د شاهکار ادبي بهیر اوونیزه غونډه د 

د غونډي مېلمه پروفیسر مصطفی اکبهريپ مشهر يهې موالنها محمهد علهي نقشهبندي او د دريهځ چهاري د ښهاغلي           . سوه

پیهل  غونډه د قاري سید عبداهلل مزمل له خوا د قرآن عظیم الشان د څهو آيتونهو پهه تهالوت     . نجیب کوشان پر غاړه وې

لومړی د بريالي هنريار له خوا د تېري غونډي ګزارش ولوستل سهو او بیها ښهاغلي عبهدالرافع غیهرت خپهل غهزل        . سوه

 :کره کتني ته وړاندي کړ چي مطلع يې په دې ډول ول

 

 ههههههههههههههههر ګنهههههههههههههههاه چهههههههههههههههي پهههههههههههههههه توبهههههههههههههههه پهههههههههههههههه اسهههههههههههههههتغفار ځهههههههههههههههي  

 لهههههههههههههههه هغهههههههههههههههه ګنهههههههههههههههاه بهههههههههههههههه څهههههههههههههههه پهههههههههههههههه زړه کهههههههههههههههي ډار ځهههههههههههههههي 

 

بهیر ته يو داسي اثر وړاندي کړو چي پر هغهه علمهي بحهث وسهي او ځهوان       استاد ګل حبیب فدايي وويل چي موږ بايد

زما نظر دادی چي کله يو څهوک بهیهر تهه يهو اثهر راوړي نهو بايهد اول يهې دلتهه يهو څهو تنهه             . شاعران يو څه ځني زده کړي

ل واورېهد نهو   مشران تائید کړي چي ايا دا اثر په دې ارزي چي سړی دي وخت پر اايع کړي؟ ما چي په اصطالح دا غز

دا هسي يو ساده شی دیپ نه يې فورم مپلوم دی او نهه هنريهت پکښهې دیپ هغهه د چها خبهره امهال غلهطپ انشهاء غلهطپ           

. خو کمال الدين نپیمي يهې خبهره رد کهړه او ويهې ويهل چهي فهورم يهې ښهکاره خبهره ده چهي نظهم دی            . کلش سر تا پا غلط

ځيپ مثال  يو سړی به قتل وکړي نو ايا په توبه د دې ګناه لهه عذابهه    ډاکټر جبار کړاو وويل چي هره ګناه په استغفار نه

. خالصېدای سي؟ خو جمال سلطانزي يې خبره پهرې کهړه او ويهې ويهل چهي پهه توبهه سهړی لهه ههري ګنهاه پاکېهدای سهي             

 . مالدوران وويل چي له لومړي بیت څخه د سیکولريزم بوی راوالړېږي

 :د غزل دوهم بیت په دې ډول و

 ونډيشهههههههههههههههههسهههههههههههههههههاقي راشهههههههههههههههههه سهههههههههههههههههره شهههههههههههههههههراب راکهههههههههههههههههړه سهههههههههههههههههرې    

 تههههههههههههههههههههههر چشههههههههههههههههههههههمانو دي ځههههههههههههههههههههههارېږم چههههههههههههههههههههههي بهههههههههههههههههههههههار ځههههههههههههههههههههههي     

 

. سهاقي راشهه سهره شهراب دشهونډو راکهړه      : مپلم اکبر زړه ور وويل چي د دې بیت لومړۍ مصرع بايد داسهي جهوړه سهي   

ي حاجي اسماعیل وويل چي ساقيپ شراب او شونډي ډېر کلیشه يهي او سهولېدلي کلمهات ديپ بايهد نهور پهه شهپر که        

رانه وړل سيپ خو مال دوران يې خبره ونیوله او ويهې ويهل چهي دا ټهول د جنهت نپمتونهه دي چهي خهدای مهوږ تهه پهه دې            
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د جنت نپمتونه خو ښکاره خبره ده چهي هیڅکلهه نهه کلیشهه يهي کېهږي او نهه سهړی پهه مړېهږيپ کهه            . دنیا کي راکړي دي

 . رښتیا ووايم نو زما خو همدا اوس الخولې اوبه ورته وکړې

مصرع پهه بهاب وويهل چهي کهه د چشهمانو پهر ځهای سهترګي او د بههار پهر ځهای              يډاکټر سلیم همدرد د دې بیت د دوهم

ځواني راسي نو ښه به ويپ ځکه چي شراب او شونډي د کال په هر فصل کي ښه خوند کوي او که د بهار پر ځهای عمهر   

 . چي عمر مي تېرېږيراسي مانا به يې داوي چي ساقي ژر سره شراب او سرې شونډي راوړه 

 :دغزل دريم بیت په دې ډول و 

 د خپهههههههههههههههههههههههههههههههههل زړه خبهههههههههههههههههههههههههههههههههري واړه ويرانهههههههههههههههههههههههههههههههههي کههههههههههههههههههههههههههههههههها 

 يههههههههههههههههههار هغههههههههههههههههههه چههههههههههههههههههي همېشههههههههههههههههههه پههههههههههههههههههه زړه د يههههههههههههههههههار ځههههههههههههههههههي 

 

اسهتاد کمهال الهدين    . استاد لپل محمد وويل چي د دې بیت لومړۍ او دوهمه مصرع تر خپل منځ هیڅ تړاو نه سره لري

هههم د  يبیهت منطهق اهپیفه ديپ ځکههه کېهدای سهي چهي د يهار خبهر        نپیمهي بیها د څلهورم بیهت پهه بههاب وويهل چهي د دې        

ويرانۍ سبب سيپ زه خو خپله د يار له السه تباه تباه يمپ کله راته وايي چي کريډيټ کارډ راواستوه او کلهه بیها وايهي    

جلهۍ  کهه د شهاعر ههدف داوي چهي ن    . چي زه له وروره ډارېږم اوس دي نه سم لیدایپ په اخرت کي به له خیره سره ګورو

دي همېشه د يار په خوله وکړي بیا دا خبره سمه ده خو ډاکټر سهلیم همهدرد بیها د کمهال الهدين نپیمهي خبهره رد کهړه او         

ويهې ويهل چهي د شههپر پیغهام بايهد د هلکههانو او نجونهو دواړو لپهاره ويپ مهوږ بايههد د جنهډر مواهوع هههم لهه پامهه و نههه             

 . غورځوو

 : دغزل څلورم بیت په دې ډول و 

 د خوښهههههههههههههههههههههههههۍ نهههههههههههههههههههههههههه دی دنهههههههههههههههههههههههههاورين دی جههههههههههههههههههههههههههان ځهههههههههههههههههههههههههای

 چههههههههههههههههههههي توتهههههههههههههههههههها لههههههههههههههههههههه ګلسههههههههههههههههههههتانه پههههههههههههههههههههه چغههههههههههههههههههههار ځههههههههههههههههههههي  

 

مپلم اکبر وويل چي دا خبره سمه نه ده چهي دنیها د خوښهۍ ځهای نهه دیپ دا زمهوږ انهډيوال څلهور ودونهه کهړي ديپ دوه           

تهردې ال بلهه خوښهي وي؟ حهاجي اسهمپیل وويهل چهي شهاعر څهه خبهر دی چهي توتها لهه              . کورونه او سراچه موټر ههم لهري  

مهال دوران وويهل   . مپلم اکبر وويل چي توتا يې بايد توتي لیکلهی وای . تانه په چغار ځيپ ښايي توتا خوشاله ويګلس

دا دنیهها د : چههي دابیههت د شههاعر خپههل تخلیههق او فکههر نههه دیپ بلکههي دا حههديث يههې ترجمههه او پههه نظههم اړولههی چههي وايههي  

 . مسلمان لپاره دوزس او د کافر لپاره جنت دی
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 :دې ډول و  دغزل پنځم بیت په

 پههههههههههههههههههههه وار وار چههههههههههههههههههههي پهههههههههههههههههههههه دنیهههههههههههههههههههها بانههههههههههههههههههههدي راغلهههههههههههههههههههههي    

 عاقبهههههههههههههههههههههههههت بهههههههههههههههههههههههههه ځنهههههههههههههههههههههههههي واړه پهههههههههههههههههههههههههه وار وار ځهههههههههههههههههههههههههي  

 

ډاکټهر  . ههر ژونهدی شهی بهه د مهرګ خونهد وڅکهي       : مالدوران وويل چي دابیت هم د دې ايت شري  ترجمه ده چهي وايهي  

او ان کلهه نها کلهه خهو      سلیم همدرد وويل چي ټول خلک دنیا ته په وار وار نه دي راغلهيپ ځینهي ماشهومان غبرګولیهان    

استاد لپل محمد وويل چي دلته مپلومه نه ده چي د شاعر څوک مطلهب  . يوه مور اووه ماشومان هم په يوه وار زېږوي

که هدف يې پېريهان او حیوانهات وي نهو دا خهو چنهدان د      . دیپ دنیا ته خو حیوانات او نور ژوندي موجودات هم راځي

 .خواشینۍ خبره نه ده

 : بیت په دې ډول و د غزل شپږم  

 کهههههههههههههههههههههههههه لهههههههههههههههههههههههههه درده مهههههههههههههههههههههههههي خبهههههههههههههههههههههههههر نهههههههههههههههههههههههههه دي وګهههههههههههههههههههههههههړي    

 چهههههههههههههههههههههي مهههههههههههههههههههههي سهههههههههههههههههههههرې وينهههههههههههههههههههههي ترسهههههههههههههههههههههترګوپه رخسهههههههههههههههههههههارځي  

 

اسهتاد  . ولي خلک زما لهه حالهه نهه خبرېهږي    : حاجي اسماعیل وويل چي د دې بیت لومړۍ مصرع بايد داسي وويل سي

او کهه ووايهو چهي هنهر د      عطاء وويل چي پنځم او شپږم بیتونه سړی نهاهیلی کهويپ شهاعر بايهد ژونهد تهه هیلهه مهن وي        

ما چي دا بیتونه واورېدل نو د انها  . پیغام نغښتی وي يژوند لپاره دی نو بايد په شپر کي د خلکو لپاره د امید او هیل

لي نه دهپ ځکه په پښتو ژبه کي يهو متهل دی چهي    یبريالي هنريار وويل چي د انا مرګ دومره ناه. مرګ مي راپه ياد سو

 . ا غم اسانه دیپه غمو کي د ان: وايي 

 : دغزل اووم بیت په دې ډول و 

 د هغهههههههههههههههههههه طبیهههههههههههههههههههب نهههههههههههههههههههوم څهههههههههههههههههههه اخلهههههههههههههههههههې پهههههههههههههههههههه ژبهههههههههههههههههههه

 چههههههههههههههههههههي بیمههههههههههههههههههههار ورلههههههههههههههههههههره راشههههههههههههههههههههي او بیمههههههههههههههههههههار ځههههههههههههههههههههي    

 

ډاکټر سلیم همدرد وويل چي په دې بیت کي د ډاکټرانو غیبت سوی دیپ کېدای سي چي يو ناروغ د يو ډاکټر په دوا 

مال دوران يې هم خبره تائید کړه او ويې ويهل  . ر په دوا جوړ سيجوړ نه سي او کېدای سي بل ناروغ بیا د همدغه ډاکټ

 . چي جوړه په خدای پوري اړه لريپ هیڅ يو ډاکټر د يو ناروغ د عالج تضمین نه سي کوالی
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 : دغزل اتم بیت په دې ډول و 

 کههههههههههههههههههههههههه مههههههههههههههههههههههههي پېژنههههههههههههههههههههههههې هغههههههههههههههههههههههههه لېههههههههههههههههههههههههونی زه يههههههههههههههههههههههههم  

 چهههههههههههههههههههههي نهههههههههههههههههههههادان را لهههههههههههههههههههههره راشهههههههههههههههههههههي او هوښهههههههههههههههههههههیار ځهههههههههههههههههههههي  

 

په اوسني عصر کي طبیب او ډاکټر سره جال دیپ که د شاعر هدف يوناني طبیب وي نو  ډاکټر سلیم همدرد وويل چي

بلهه  . هغه خو نه سم عالج کوالی سي او نه اوس چندان خلک ورځي او که هدف يې ډاکټر وي نوبايد ډاکټر وويل سهي 

 يو ډاکټر خپله لېونی ويپ نو د بل لېوني عالج به څنګه وکړي؟که خبره دا ده چي 

کهه مهي پېژنهې هغهه     : ماعیل بیا وويل چي د لېوني کلمه دي په لېهوه واړول سهيپ يهاني داسهي دي وويهل سهي      حاجي اس

لېوه زه يمپ د ډاکټر همدرد صاحب مخ ته دي الس ويپ ځیني ډاکټران هم تهر لېوانهو کهم نهه ديپ کلهه چهي لهه يهو نهاروغ          

او وويل چي که په دې بیت کي د لېوني کلمهه  ډاکټر جبار کړ. څخه ډېر فیس واخلي نو د ناروغ سد پخپله سر ته راسي

کمال الدين نپیمي بیا وويل چي په دې بیت کهي ډېهري بهاټي راغلهي ديپ يهاني زه      . په لېوه واوړي نو وزن يې خرابېږي

يو داسي ډاکټر يم چي که څه هم خپله لېونی يم خو لېوني پر سد کوالی سمپ دا کهه روغ ډاکټهر وای نهو څهومره د نهامي      

 . یزوی به وا

 :دغزل نهم بیت په دې ډول و 

 

 دروغجهههههههههههههههههههههن بهههههههههههههههههههههه همېشهههههههههههههههههههههه وي پهههههههههههههههههههههه خهههههههههههههههههههههزان کهههههههههههههههههههههي   

 د رښهههههههههههههههههههتینو پهههههههههههههههههههه مهههههههههههههههههههخ ههههههههههههههههههههر کلهههههههههههههههههههه بههههههههههههههههههههار ځهههههههههههههههههههي     

 

بريالي هنريار د نهم بیت په باب وويل چي دا بیت له واقپیت څخه لیري دیپ نن ددنیا ټول کهار وبهار پهر درواغهو والړ     

ګرځو او هر هغه څوک چهي رښهتیا وايهي     ينډدیپ درواغجن خلک ډېر شتمن دي او موږ چي رښتیا وايو سپېرې شو

نو د خولۍ سر يې سوری دیپ همدا اوس په دې غزل کي دومره غلطۍ سته چي که زه رښتیا ووايهمپ يهاني هغهه ټهولي     

اول خهو يهې د   . غلطۍ په ګوته کړم نو غیرت صاحب به راڅخه خفه سي او په ژوند کي به يوه خبره ههم راسهره و نهه کهړي    

ته ودرېږه اوس راڅخهه هېهر سهوپ خهو     ... هه هه هه: ه غال کړې دهپ هغه زما يو غزل دی چي وايي دې غزل ځمکه زما څخ

ری غهزل  وبل داچي ټولي قافیې يې غلطي ديپ د فکر او پیغام په لحاظ هم يو کمز. په هر صورت ځمکه يې دغسي ده

وپ نور نو يوه لمن ګرامري غلطۍ يې درلودېپ اوس ناوخته دی که زه دا ټولي خبري دلته کهوم نهو مشهاعرې تهه وخهت      

 . نه پاته کېږيپ زه به دغه ياداښتونه غیرت صاحب ته ورکړم چي په درد يې وخوري
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غزل ولیکه سبا به ښه او پهه  شېر جان کاکا بیا وويل چي غیرت صاحب يو ځوان استپداد دیپ خیر که نن يې کمزوری 

. تر هغه وروسته د غونډي مشر مېلمه ته بلنه ورکړل سوه چي دغونډي په باب خپل نظر ووايهي . تول پوره غزل ولیکي

د غونډي مشر وويلپ ښايي تاسي هیڅ باور و نه کړئ چي ما تهر اوسهه دغسهي علمهي او لهه شخصهي عقهدو پاکهه کهره          

نهن پهه ځهوان کههول کهي د ښهو شهاعرانو او لیکوالهو تهر څنهګ ښهه نقهادان او کهره               کتنه نه وه لیدلېپ زه وياړم چهي مهوږ  

لوستي وېپ ډېري هنري او ښې لیکنهي کهويپ خهو تهر اوسهه       يما د ښاغلي غیرت صاحب نثري لیکن. کتونکي هم لرو

. م ولیکهي مي يې شپرونه نه وه اورېدليپ زه نه پوهېږم چي د غیرت صاحب ولي په زړه کي ورتېر سوه چي بايد شپر ه

زمهها پههه فکههر هماغههه نثههر يههې بههس وپ بیهها هههم کههه دی غههواړي شههپر ولیکههي نههو لههومړی دي ادبههي فنههون او وروسههته دي      

کالسیک شپر مطالپه کړيپ په تېره بیا خوشهال بابها خهو بايهد ډېهر پهه دقهت مطالپهه کهړيپ لهه دې غهزل څخهه خهو يهې               

زه نه پوهېږم هغهه څهوک چهي خوشهال بابها يهې نهه وي        . داسي ښکاري چي د خوشال بابا نوم يې ګردسره نه دی اورېدلی

 . مطالپه کړی څنګه دا جرئت کوي چي شپر ولیکي

ښهاغلي  . وروسته خپله له ښاغلي غیرت صاحب څخه وغوښتل سوه چي د کره کتونکو په باب خپهل نظهر څرګنهد کهړي    

يهې خپلهو غلطیهو تهه متوجهه       غیرت صاحب وويل چي زه ټولو هغو دوستانو ته د زړه له کومي کور ودانی وايهم چهي زه  

يوه غلطي چي همدا اوس زما ورته پام سوپ هغه داده چي د خپل غزل پر ځای مي د خوشال بابا غزل کره کتني تهه  . کړم

 . وړاندي کړی دی
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پهه  . يوه ورځ مي د خپل محصل زوی لیکچر نوټونه ولیدلپ ګورم چي کټ مټ هغه زموږ د وختونهو لیکچهر نوټونهه دي   

زموږ په وخت کي هغه اسهتادان  . دې منځ کي پنځوس کاله تېر سوي ول خو په دې دومره وخت کي يې لږ توپیر کړی و

وم ځای به ګونګ وپ نو له هماغهه اسهتاده بهه مهو     چي دغه لیکچر نوټونه يې ترتیب کړي ول ځینې يې ژوندي ولپ که ک

بل توپیر يې داو چي هغهه وخهت د دې   . پوښتنه وکړه خو اوس هغه ټول استادان خدای دي يې وبخښي وفات سوي ول

لیکچر نوټونو د کاغذ کیفیت يو څه ښه وپ فوټوکاپي به يې هم يو څه روښانه وهپ خهو اوس يهې فوټوکهاپي ههم داسهي      

کاپي يې ال څه کوې اصل يې هم داسي وپ تا چي . د مخه د کوم ډبرلیک عکس چي دي اخیستی وي وهپ لکه تر میالد

 . ويل د غوا پر څرمن لیکل سوی دی

له دې سره سم د اطالعاتو او فرهنګ وزارت هغه اعالن را ياد سو چهي ويهل يهېپ تهاريخي اثهار کهه لهه ههر چها سهره وي           

کوې له خوشالیه باغ باغ سومپ ما ويل ياره شېرجانه کهه دا لیکچرنوټونهه    نور يې څه. موږ يې په لوړه بیه ځني رانیسو

 . په الس درغلل نو بس خولۍ دي په غوړو کي سوه

د پوهنتهون رئهیس تهه چهي مهي د لیکچهر نوټونهو خبهره ور         . بس هغه دم روان سوم او ځان مي کابل پوهنتون تهه ورسهاوه  

سوی يېپ لیکچر نوټونه څنګه درکړو؟ نه وينهې چهي مهوږ يهې همهدا       ياده کړه نو اسمان ته يې ټوپ کړهپ ويل ته لېونی

اوس تدريسوو؟ ما ويلپ زه پوهېږمپ خو زه به يې کمپیهوټري درتهه ولهیکم چهي ههم اسهانه ولوسهتل سهي او ههم کهه يهو            

د رئیس صهاحب وروځهي راوځړېهدېپ يهوه شهیبه يهې زنهه پهه مهټ کهي           . وخت مو چاپول نو د کمپوز کار به يې سوی وي

 : او بیا يې وويل ونیول 

 ښه سمه دهپ يوه فوټو کاپي به يې درکړو

 . نه فوټو کاپي يې نه غواړمهپ که اصل يې راکړئ ښه به وي_ 

 . اصل يې څه کوې؟ هغه خو موږ تدريسوو_ 

محصهلۍ وختونهه رايهادېږي او بهل داچهي دا زمها د خهدای         يځکه زه چي ههر وخهت دا لیکچهر نوټونهه ويهنم نهو د خپله       _ 

 . بخښلو استادانو د السو نښي هم دي

 نو که درڅخه ورک سول زموږ خو به کهور پهر چرګهه رابهار کهړېپ بیها د چها پهه وسهه پهوره ده چهي نهوي لیکچهر نوټونهه              _ 

 ولیکي؟ 

 . صاحب تاسي بېغمه اوسلپ نه راڅخه ورکېږي_ 
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ولهي  ! ځهه ورک سهه  : ګونځي پیدا سوېپ له څوکۍ څخه را جهګ سهو او پهه درد يهې وويهل      د رئیس په تندي کي ناڅاپه

يوازي پر تا خپل استادان ګران دي؟ موږ هم غواړو چي د خپلو استادانو د الس نښانۍ او يادګارونهه ولهرو؟ زړه مهي    

( کراچهۍ )چهي يهوې رېهړۍ     کور ته ال نه وم رسهېدلی . له ګرومه ډک سو او له پوهنتون څخه ناهیلی کور ته راروان سوم

په رېړۍ کي يو چرګ چي بېچاره له رنګه تک تور اوښهتی وپ پهه يهوه پښهه راځړېهده او النهدي د ښهوروا        . ته مي پام سو

کهه څهه   . رېړۍ واال به د کاسې له ښوروا څخه يو ګیالس ډک کړ او پر چرګ به يهې تهوی کهړ   . يوه لويه کاسه ورته پرته وه

همداسي په يوه پښه راځړېدهپ خو کله بهه چهي د پاسهه نهوې ښهوروا پهر تهوی سهول نهو          هم چرګ له مودو مودو راهیسي 

رېړۍ واال چهي بهه ههر وار پهر     . به يې پورته سو تاچي ويل دا او س تازه يې له دېګ څخه را وايست( بخار)داسي توښ 

وا ! ل دا تهازه ښهوروا  د چرګ تازه ښورواپ ګیالس په پنځه افغانۍپ وڅښه : )چرګ ښوروا توی کړه نو نارې به يې کړې 

 (.وا قسمت خوره به يې خوري

له خپل مرحوم پالره مي اورېدلي ول چي کله مهوږ کوچنیهان و او مکتهب تهه تلهوپ نهو دغهه رېهړۍ واال بهه پهر دغهه ځهای              

د دې چرګ پهه لیهدو مهي    . چرګ نو خدای دي مي غاړي نه بندوي چي هغه پخوانی او که به بل چرګ وي. يخني خرڅول

هغه چي به کله په کوڅه کي يو تازه مردار سوی چرګ پیدا کړپ نو پاک . ې يو پوډري لپل ګل راپه ياد سوزموږ د کوڅ

يو وخت يو چا ورته وويل چي بدبخته په خلکهو مهردار چرګهان خهورې؟ ده     . به يې کړ او بیا به يې پر يخني واال خرڅاوه

ړ سيپ هغه حالل دی او بل چهرګ چهي خهدای پهاک پهه      عجیبه دهپ يو چرګ چي د انسان په الس م: )په خندا ورته وويل 

ما ويل خدای خبر چهي دا بهه څنګهه چهرګ     (. هتزه خو وايم چي تر دې بل حالل چرګ نس. خپله وژلی ويپ هغه مردار دی

ما ويل کهه نهور اثهار پهه الس نهه درځهيپ       . خو په هر حال دا چرګ اوس د افغانستان په تاريخي اثارو کي ګ ل کېده. وي

 . چرګ خو رانیوالی سې ونیسه دا

وکړپ ويل موږ يوازي د چرګ ښوروا خرڅووپ والړ سه بهل ځهای   ( انکار)رېړۍ واال ته چي مي د چرګ وويل نو هغه نټه 

مهها اورېههدلي ول چههي . لکههه زمهها پههه مطلههب چههي پوهېههدلی ويپ ويههل ځههه وروره چههرګ بیخههي نههه خرڅههوم . چههرګ رانیسههه

زړونه مي يو کړل او له رېړۍ واال څخه مي چرګ د غوايي په بیه رانیوپ په تاريخي اثار زرګونه ډالره بیه لريپ بس څو 

پر الري ډېر تږی سومپ يهوه  . يوه پالستیکي کڅوړه کي مي واچاوه او د اطالعاتو او فرهنګ وزارت خواته روان سوم

ه دې وخهت کهي   په . دکان ته ودرېدمپ کڅوړه مي څنګ ته کښېښوده او دکاندار ته مي وويهل چهي يهو بوتهل اوبهه راکهړه      

په سپي پسي چي مي هرڅومره منهډي وکهړې پهه    . ګورم چي يو کوڅه ډب سپی راغی او چرګ يې له کڅوړي سره يووړ

  .الس رانه غی
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زموږ شپبه د تشناب څنګ ته وهپ هر همکار چي به تشناب ته ورتېرېدهپ نو يو وار به يې موږ ته د سترګو تر کونجو 

کله چي به د . وکتلپ کله چي به مو ورته پام نه وپ نو غلی به ننووت او که به مو ورته پام سوپ نو سالم به يې راواچاوه

کله چي به يې د تشناب د . تشناب دروازه بنده وهپ نو شپبې ته به راغی او زموږ سره به يې ځان په خبرو بوخت کړ

ښه نور مو وخت نه نیسمپ بس يوازي ستاسي : و موږ ته به يې وويل دروازې کړپ واورېدپ نو سمدالسه به والړ سو ا

 .احترام ته راغلم

لومړی موږ ته ددغو همکارانو خبري ستړي کوونکي وې او هسي بهه مهو سهر ورسهره ښهوراوه خهو ځینهو همکهارانو بهه          

خپلهه د تشهناب    داسي په زړه پوري کیسې کولې چي سوکه سوکه موږ هم ورسره عادت سولوپ تر دې وروسته به موږ

کلهه چهي بهه مهو سههار لهه کهوم همکهار سهره          . خواته سترګي نیولي وې چي که کوم څوک ووينو چي بانډار ورسره وکړو

ستړې مسې نه وه کړې نو پر همدغه وخت به مو راونیو او په غېږ کي به مو داسي کلهک ونیهوپ لکهه پهه کلونهو کلونهو       

 . چي مو نه وي سره لیدلي

نوي کالي اغوستي ولپ نو موږ ته به يوه نوې مواوع وهپ هغهه بېچهاره کهه بهه څهه ههم پښهې سهره          کله چي به يوه همکار

د ورځهي  . مښلې او پرنس به يې الس تېراوه خو ناچاره و چي موږ ته دخپلو نويو کالیو په باب پهوره مپلومهات راکهړي   

تشهناب يهوه   . تړې مسهې کهي تېرېهدل   مو اته ساعته کار کاوه چي څلور ساعته به يهې د تشهناب لهه الرويهانو سهره پهه سه       

 .کړکۍ هم درلوده چي يوه کورته ورخالصه وه

د شههپبې چپړاسههي . يهوه ورځ د نومههوړي کههور خاونههد راغههی ويههلپ ستاسههي د تشههناب بهدبويۍ مههوږ ډېههر تنههګ کههړي يههو  

ويل چي دا تشناب ولي داسي بد بوی کهويپ نهه يهې مینځهې کهه څنګهه؟ هغهه         يرمضان اکا مي راوغوښت او ورته وم

تهر دې  . وويل چهي قسهم پهه خهدای ههر سههار يهې میهنځمپ خهو خیهر تهر دې وروسهته بهه يهې پهه ورځ کهي دوه ځلهه میهنځم                  

 .وروسته رښتیا هم د تشناب بد بويي يو مخ ورکه سوه

يوه ورځ مي د ښوروا بوی تر سږمو سوپ ښه چي ځیر سوم نو بوی له تشناب څخه راتهپ کله چي ورغلم نو ګورم چهي پهه   

رمضان اکا ته مي وويل چي دا غوړ لوښي دلته د څه لپاره پراته دي؟ هغه وويل چي . ړ لوښي پراته ديتشناب کي غو

 . په اشپزخانه کي اوبه نه وېپ ما ويل غوړ لوښي به دلته پرېمینځمپ ښايي دغوړو لوښو بوی به وي

بله ورځ زموږ يوه همکار راته وويل چي له تشناب څخه د اچارو بوی راځيپ کله چي ورغلم نو د اچارو يو مرتبهان مهي   

بله ورځ غرمه چي تشناب ته ورغلهم نهو د پېرکیهو    . ما ويل له يو چا څخه به پاته سوی وي. پیداکړ چي سر يې خالص و

کیسه ده؟ هغه وويل چي د ګاونډيانو کره پېرکي پخېږي او بوی مي تر سږمو سوپ رمضان اکا ته مي وويل چي دا څه 
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 . تر کړکۍ يې بوی زموږ تشناب ته راځي

تر دې وروسته به ههره ورځ لهه تشهناب څخهه د ډول ډول خهوړو او مېهوو بهوی راتههپ چهي ورسهره د تشهناب د مراجپینهو             

ه به درباندي ولګېهدل نهو داسهي فکهر     اوس نو تشناب داسي يو ځای و چي کله به ورغلې او دا بويون. شمېر هم ډېرېده

د کبابیانو په کوڅه کي يمپ دسړي هیڅ زړه نه غوښت ( ښار نو)دي نه کاوه چي دادي تشناب ويپ تاچي ويل د کابل د 

يوازي دغه يو تشناب نه و چي د ښوروا بويونهه ځنهي پورتهه کېهدلپ بلکهي د دفتهر د ټولهو        . چي بیرته دي ځني راووزي

 .تشنابونو دغه حال و

يوه ورځ مي د تشناب له دننه څخه د څهو نفهرو خبهري واورېهدلېپ حیهران سهوم چهي دا څهه خبهره ده؟ تهر دې مخکهي مهي             

ښځي لیدلي وې چي په ډله يیز ډول تشناب ته ورځي او ان داچي هلته کیسې هم کوي خو په ډله يیهز ډول د نارينهه وو   

کلهه چهي د تشهناب    . چهي دا ښهاغلي مهراجپین وپېهژنم     تشناب ته نژدې يو ځای ورته پټ سوم. ورتګ راته نوې خبره ول

دروازه خالصه سوه نو ګورم چي څلور نفره شېربرېتي ځوانان راووتلپ په خندا مي ورته وويل چي يهارانو خیريهت و؟   

دوی ويل نن تشناب ته اوبه نه راتلې موږ ويل و به يې ګورو چي څه علت لري؟ زه چي تشناب ته ورغلم نو ګورم چهي د  

 . پايپونه بیخي جوړ ديتشناب 

وايي چي د مسکین بخت يو ګړی ويپ زموږ دغهه ښهې ورځهي ههم اوږدې نهه سهوېپ يهوه میاشهت وروسهته بیها تشهناب            

هغسي بد بوی کاوهپ رمضان اکا مي راوغوښتپ ورته ومي ويل چي دا تشناب بیا ولي داسي بدبوی کويپ لکه چهي  

 سم يې نه مینځې که څنګه؟ 

 .ورځي يې دوه واره مینځم نه قسم په خدای چي د_ 

 نو دا يوه میاشت خو دي هم هره ورځ دوه ځله پرېمنځهپ هغه مهال يې ولي داسي بد بوی نه کاوه؟_ 

دوه ځله به مها پرېمنځهه او شهپږ اووه ځلهه بهه نهورو همکهارانو        . صاحب هغه وخت خو دورځي څو واره پرېمنځل کېده_ 

 . پرېمنځه

 نځي؟ یزړه سوی لري اوس يې ولي نه منو دا همکاران چي پر تا دومره _ 

صاحب هغه خو ټول د روژې برکت وپ اوس خو روژه تېره سوهپ هغوی اوس په تشناب کي ډوډۍ نه خهوريپ بلکهي د   _ 

 . ډوډۍ خوني ته ځي
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مجموعه يوه ورځ زموږ ايډېټر راغی او يوه نوې چاپ سوې شپري . په يوه راډيو کي د ادبي خپروني پروډيوسر وم

 .يې راکړهپ ويل د دې کتاب په باب په خپرونه کي يو ګردی مېز جوړ کړهپ ځوان شاعر دی ښه دی تشويق به سي

کاله وپ دا چي په اصطالح ځوان شهاعر د ايهډېټر    (۶١)ما چي د کتاب پر پښتۍ د شاعر ژوندلیک ولوست نو عمر يې 

وروسهته   يتر خپرونه . کي د ځوان شاعر په نوم مپرفي کړمشخصي انډيوال وپ نو زه هم مجبوره وم چي هغه په خپرونه 

څو نفرو ټلیفونونه راته وکړلپ ويل دا خو زوړ سړی دی او تاسي د ځوان شاعر په نوم مپرفي کړپ مها ورتهه وويهل چهي     

يو خو يې شپرونه د ځوانۍ د زمانې دي او بل نو داسي باغي او مسته شاعري يې کهړې ده چهي ځوانهان يهې پهه څپلهۍ       

 .هم نه سي رسېدایپسي 

اوونۍ د خپروني لپاره زموږ ايډېټر يوه بله شپري مجموعه راوړلپ ويل دا کتاب پهه خپرونهه کهي مپرفهي کهړهپ       يد بل

د کتههاب پههر پښههتۍ چههي مههي د شههاعر   . ځههوان شههاعر دی دايههې لههومړۍ شههپري مجموعههه دهپ ښههه دی و بههه هڅههول سههي    

کلن شاعر خو مي په ځوان مپرفي کړ اوس دا شهاعر   (۶١)چي حیران سوم . ژوندلیک ته وکتل نو عمر يې اتلس کاله و

په کوم نوم مپرفي کړم؟ تهر ډېهر چهورت وهلهو وروسهته مهي پهه زړه کهي راوګرځېهده چهي دې شهاعر تهه نهازوکړی شهاعر               

 .ووايم
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 !بلې

 زلزله کېږيپوهاند صاحب زه فريد خبري کومپ هلل ژر له کوره راووزئ چي _ 

 چاويل؟! څه شی زلزله کېږي_

 .ايساف اعالن کړی دیپ ژر راووزئ چي وخت ډېر کم دی_ 

او کالي يې اوتو کهول   پوهاند صاحب د موبايل له بندولو سره سم خپلي مېرمني فاطمې ته چي د ده څنګ ته ناسته وه

د صهاحب دوې پښهې دغههپ دوې يهې نهوري      له دې سره سم پوهانه ! هله فاطمه جاني درمنډه کړه چي زلزله کېږي: وويل 

لهه دې سهره   ! هلل زلزله کېهږي : پور کړې او د کور پر دروازه يې ور منډه کړهپ کله چي دالېز ته راووت نو چیغه يې کړه 

سم يې په زينهو کهي منهډه کهړه خهو دوې درې زينهې ال نهه و کښهته سهوی چهي نهوک يهې وواههه او مهخ پهر کښهته پړمخهي                  

يې ووتپ خو د زلزلې له ډاره يې د غاښ وتلو ته پام نه سهو او ډېهر ژر بیرتهه راپورتهه سهو او       ولوېدپ چي د مخ يو غاښ

فاطمهه جهاني   : کله چي له بالک څخه يو شل ګامه لیري سو نو په لوړ اواز يې نارې کړې . په منډه په زينو کي کښته سو

کهي فاطمههه ههم پهه منهډه راوره سهېدهپ        پهه دې وخهت  ! اې خلکو ژر راووزئ چي زلزله کېهږي ! څه سوې؟ هله ژر راووزه

پهه لهږ وخهت کهي د بهالک ټهول خلهک دبانهدي راووتهلپ چها بړسهتنه پهر سهر را              . ورپسې نور ګاونډيان هم راکښهته سهول  

ستې وهپ د وارخطايۍ کار وپ د چا چي هر شهی الس تهه ورغلهی و بهس     یستېپ چا يو بکس او چا بیا صندلي را اخیاخ

د تلهواري کهار وپ پوهانهد صهاحب د     . سهړه وه او پهر ځمکهه يهوه لوېشهت واوره پرتهه وه       ههوا ډېهره  . ستی ویهغه يې را اخ

 .فاطمې توره لمن چي تازه يې اوتو کړې ول پر سر ټینګه تړلې وه

داسي غالمغال جوړ سهو لکهه د مینها    . پنځه دقیقې ال نه وې تېري سوي چي د شاوخوا بالکونو خلک هم راکښته سول 

يوه بوډۍ ښځه چي سا يې لنډه لنډه کېدهپ له يوه درانده بکس سره راورسهېدهپ پهر زړه يهې     .بچي چي له ځالي را اخلې

وۍ خهوري کهه زلزلهه وسهوه زمها خوبهه زاره وچهويپ دا اوس مهي ههم د زړه          : الس نیولی او يوې بلي ښځي ته يهې وويهل   

 : موبايل نومره ووهله يوه بله بوډۍ ښځه چي له يخنۍ څخه يې السونه لړزېدله د . درزا په خپلو غوږو اورم

 ! بلې

 . ماللۍ لوري هله ژر له کوره راووزه چي زلزله کېږي_  

 چا ويل؟ ! څه شی زلزله کېږي_  
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 نه يمه خبره خو زموږ د بالکونو ټول خلک راوتلي دي_  

 موري دا به درواغ وي_  

پوهانهد صهاحب ههم راوتلهی دیپ     درواغ به څنګه ويپ زموږ د بالکونو ټول خلک راوتلي ديپ نور يې څهه کهوې چهي    _  

 پوهاند صاحب خو به نه تېروزي 

 زلزله څه مهال کېږي؟ _ 

 ! بس نن شپه کېږيپ ډېري پوښتني مه کوه ژر راووزه_  

 : يو سړی چي مدير اسلم خان نومېده او يخنۍ رېږداوهپ پوهاند صاحب ته ورنژدې سو او ويې ويل 

 پوهاند صاحب تاسي خو ډېر مپلومات لرئ او تل خبرونه هم اورئپ دا چا ويل چي نن شپه زلزله کېږي؟ 

 . ايساف اعالن کړی دی_ 

 ښه ښه ايساف اعالن کړی دیپ نو زموږ دولت خو تر اوسه په دې باب هیڅ هم نه دي ويلي_ 

عالن پنځه دقیقې وروسته دستي خبر سهومپ زه  زموږ دولت بېچاره د فیل په غوږ کي ويده دیپ خو زه د ايساف تر ا_ 

 .فکر کوم چي دولت به تر اوسه هم نه وي خبر

 نو ايساف څنګه خبرېږي چي نن شپه زلزله کېږي؟_ 

ايساف خو پر مختللې ټیکنالوژي لريپ بیا نو په ايسهاف کهي هغهه هېوادونهه ههم شهامل دي چهي هلتهه ډېهري زلزلهې           _ 

 .وی په دې باب ډېري ښې تجربې او پرمختللي وسايل لريهغ... کېږيپ لکه ترکیهپ امريکا او

نو د دغو هیوادونو حکومتونه چي د زلزلې په باب دومره پرمخ تللي وسايل لريپ ولي تهر زلزلهې د مخهه نهه خبرېهږي      _ 

 چي خلک خبر سي او دتلفاتو مخه ونیول سي؟ 

ک يې نهه ورسهره منهيپ لکهه زمهوږ خلهک چهي        دا حکومتونه تر زلزلې دمخه خبرېږي او اعالنونه هم کوي خو ټول خل_ 

 . وايي په دې نو ايساف څه خبر دی

خهدای دي  : يو سړی چي زلمی نومېده او يو کوچنی يې په غېږکهي نیهولی او خپلهه کهورتۍ يهې پهر غهوړولې وهپ وويهل         

خپلو اي پهه هه  فضل وکړيپ دا به څه کوو؟ ته دې خلکو ته وګوره له اکثرو سره يهې نهه بړسهتنه سهته او نهه کمپلههپ يهواز       

دريشهیو کهي راوتلهي ديپ کهه پههه دې سهړه ههوا کهي تههر سههاره پاتهه سهو نههو يخنهي بهه مهو مههړه کهړيپ مهوږ خهو الخیههر دا                 
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کوو؟ يو سړی چي خندا ورتله او پرخوله يې الس نیولی وپ زلمي ته ورنژدې سو او په غهوږ کهي يهې    په کوچنیان به څه 

هم ده چي درته وايهمپ داپطلهون دي ماتهه داسهي ښهکاري لکهه چپهه        مدير صاحب بخښنه غواړمپ بده خبره : ورته وويل 

 . چي دي اغوستی وي

هیچا زړه نه سوای کوالی چي کور ته والړ سيپ کله چي به چا له ځايه حرکت کاوه نو داسي به په تکلی  و تا چي ويهل  

مپ پیسهې او خپهل زر بهه    فاطمې پوهاند صاحب ته وويهل چهي زه بهه پهه منهډه يهو ځهل کورتهه والړه سه         . په خټو کي خېژي

ګراني ماتهه سهتا ژونهد زمهوږ تهر ټهولي       : صاحب يې غوږ ته خوله ورنژدې کړه او په ناز يې ورته وويل  پوهاند. راواخلم

شههتمنۍ مهههم دیپ ماتههه نههه ګههورې چههي خپههل د ډوکټههورا بههری لیههکپ مډالونهههپ کتابونههه او لیکچرنوټونههه مههي ټولههه       

خو ته په پیسو پسي ځان پهه لهوی الس د بهال پهه خولهه کهي ورکهوې؟ مهوږ         پرېښوول او يوازي مي خپل سر را وايستپ 

. خو لږ پیسې نه لرو چي تهه داسهي وارخطهايېپ خهو فهاطمې پهر خپلهه خبهره ټینګهار کهاوهپ ويهل خیهردی ژر بیرتهه راځهم              

اسهي  فاطمه چي کورته روانه سوه نو پوهاند صاحب هم د شا له خوا په نیولهو ګهامونو ورپسهي روان سهو خهو ب هه يهې د       

کله چي به يې څلور پنځه ګامه واخیستل نهو و بهه ودرېهدپ فهاطمې تهه بهه يهې        . اچي ويل ځانمرګی بريد کويتالوتې وه 

کله چي کور ته ورسېدل نو لومړی سالون تهه ورننوتهلپ   . ته ودرېږه لکه چي زلزله شروع سوه يمخ راواړاوهپ ويل ګران

يون ته وکتل نو په دې وخت کهي د تلوېزيهون لهه الري دا اعهالن     دوی چي تلوېز. ګوري تلويزيون ال هماغسي چاالن دی

هغه کابل ښاريان چي د زلزلې لهه ډاره يهې خپهل کورونهه پهرې ايښهيپ بیرتهه دي خپلهو کورونهو تهه راسهتانه            : خپور سو 

د دې دسیسې په نتیجهه کهي غلهو څهو     . سيپ ځکه دغه اوازه په بشپړ ډول ناسمه او د يوې ډلي حرفوي غلو دسیسه ده

دې غلهو  . دوه تنه غله يې نیهولي دي  يکورونه لوټ کړيپ خو له نېکه مرغه چي پولیس په دغه دسیسه خبر او د دې ډل

اقرار کړی چي دا کار يې د دې لپاره کهړی چهي خلهک خپهل کورونهه پرېهږدي او دوی پهه اسهانۍ سهره د خلکهو کورونهه            

 .  لوټ کړي

لمارۍ خواته ورمنډه کهړهپ ګهوري چهي د المهارۍ دروازه خالصهه      د دې اعالن په اورېدو سره فاطمې په وارخطايۍ د ا

مهي پهر سهر     يراسه چي خهاور  هله پوهاند صاحب: دهپ په المارۍ کي چي يې وکتل نو يوه لويه چیغه يې تر خوله ووته 

 .پیسې او زر وړي دي يغلو ټول! سوې
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دا نهوره ههم ښهکلې وه او هغهه د چها      . زموږ د دفتر په ټولو ښځینه همکارانو کي مژګهان پهه خپلهو وېښهتانو ډېهره نازېهده      

دې به نهه يهوازي دا چهي د    . خبره سترګه په ډکېده خو د هغې اوږدو او ژيړو وېښتانو ډېر ژر د سړي پام ځان ته ور اړاوه

ا تهه څنهډلپ بلکهي کلهه نها کلهه بهه د نارينهه وو پهه مخکهي ههم پهه             خپلو همزولو په مخکي خپل وېښتان يوې او بلهي خهو  

 . داسي ناز و نخرو تېرېده چي غوړېدلي وېښتان به يې تر پوړني راوتلي او تر زنګنو به تېر ول

ددفتهر ههري ښهځي چهي بهه غوښهتل د مژګهان        . کله چي به د وېښتانو خبره کېدهپ نو د دې نهوم بهه يهې پهه سهر کهي يادېهده       

چي د هغې وېښتان دي له نژدې وګهوريپ ان   ې وويني نو هغې به بخیلي کوله او اجازه به يې نه ورکولهوېښتان له نژد

کلهه چهي بهه لهه هغهې څخهه چها د        . دا چي د خپلو وېښتانو د پالني او ساتني په باب به يې هم چاته مپلومهات نهه ورکهول   

ټولي خويندي دغسي ښه وېښهتان لهري او کلهه بهه     وېښتانو په باره کي پوښتنه وکړه نو دې به کله ويل چي زما مور او 

زموږ د دفتر ټولو ښځو غوښتل چي د مژګان وېښتان له نژدې وويني او پهه دې  . يې ويل چي بیا به بله ورځ درته ووايم

 راز پوه سي چي د هغې وېښتان ولي دومره ښکلي او اوږده دي؟ 

له دې سره سهم زمهوږ د دفتهر    . تړلی او ب ه يې هم الوتې وه سر يې په پوړني کلک. يوه ورځ مژګان دفتر ته ناوخته راغله

سهر لهږ    يښځي پر راټولي سوېپ ويل خدای دي يې خیر کړي څه پېښه ده؟ مژګان ويل هیڅ ههم نهه ده پېښههپ يهوازي مه     

غونهډه ال نهه وه   . تهاالر تهه والړو   يپه دې وخت کي زموږ د سهارنۍ غونډي وخت راغی او مهوږ ټهول د غونهډ   . درد کوي

سوې چي زموږ د دفتر چپړاسي ګل خان الال يو مصنوعي چوټي راوړپ ويل دا دچادی؟ مها چهي نهن سههار د دفتهر       پیل

په دې وخت کي موږ ټولو يو وار د مژګان وېښتانو او بیها د ګهل خهان الال پهه الس کهي      . دالېزونه جارو کول پیدا مي کړ

 . چوټي ته وکتل

ه سړي عجیبه کانې کويپ هغه چوټي چي تر پرونه پوري يې ډېرو نجونو په زړه کي مي راوګرځېده چي ياره ژوند هم پ

 . په الس کي دی او هلکانو د نژدې لیدلو ارمان درلودپ نن د ګل خان الال
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اکها  کهور تهه نهژدې زمهوږ يهو کلیهوالپ سهالو        . د دوبي په ټکنده غرمه کي مي درنه غوټه پهه شها او د کهور خواتهه روان وم    

زمهها پههه لیههدو يههې رامنههډه کههړه او پههه غېههږ کههي يههې ټینههګ ونیههولمپ ويههل زوروره دا څههو ورځههي نههه     . رابانههدي پههېا سههو

ښکارېدې او زما د زوی په واده کي هم نه وېپ خیريت و؟ ما ويل هو خیريهت و د يهو دريهو ورځهو لپهاره کابهل تهه تللهی         

دا پوښهتنه بهه نهو څهه وه چهي ځهان مهي پهه لهوی الس پهه            ښه خیرپ مبارک دي ويپ د زوی واده دي پهه خیهر تېهر سهو؟    . وم

سالو اکا له خوشالیه باغ باغ سو او راته ويې ويل چهي تابهه ههم ډېهر ودونهه لیهدلي وي خهو زمها د زوی         . جنجال اخته کړ

مها ويهل   . کهه خبهر سهې نهو لهه حیرانتیها بهه دي خولهه وازه پاتهه سهي          . عجیبه واده وپ يوه عجیبه خبره پکښي پېښهه سهوه  

ی دي خیر کړيپ څه خبره پکښي پېښه سوه؟ له دې سره سهم سهالو اکها د خپهل زوی د واده کیسهه بیخهي لهه مرکهې         خدا

 .څخه راته شروع کړه

اخهر مهي   . کیسه ښه اوږده سوهپ ما غوټه پر له پسې له يوې اوږې څخه بلي ته اړوله خو د سالو اکا کیسهه نهه خالصهېده   

دهپ هغه اصلي خبره چي تا ويل ډېره عجیبه وهپ هغه راته وکړهپ اوس مهي  ورته وويل چي ستا کیسه ډېره په زړه پوري 

سالو اکا وخندلپ ويهل تهه ودرېهږه زوروره دا دی    . غوټه ډېره درنه دهپ نوره کیسه به بیا بله ورځ له خیره سره راته وکړې

 .اده کیسه خالصه سوهتر نیم ساعت پوري يې بیا هم نه هغه خبره راته وکړه او نه د و. اوس اصلي خبري ته راځم

 يزما بېچاره دا خواري په پیڅکه وه چي يو مي غوټه ډېره درنه وه او بل نو سهتړی ههم ومپ پهه تېهره بیها پښهې مهي ډېهر         

سالو اکا ته مي وويل چي زه اوس ډېر ستړی يمپ هغه عجیبه خبره ژر راته وکهړهپ ماپښهین بهه لهه خیهره      . وچي سوي وې

ودرېږه زوروره اوس اصهلي خبهري تهه راځهمپ تهر اوسهه خهو مهي يهوازي د مرکهې کیسهه            ده ويل ته . کوو يسره نوري خبر

د  يپه دې وخت کي مي داسي احساس کړه چي کمیس مه . تر دې وروسته يې بیا خپله کیسه پسې وغځوله. درته کوله

ويلهي  ( يخهی )شا له خوا ټول لوند سوی دیپ کله چي مي غوټي ته الس ور وړ نو پوه سوم چهي پهه هغهه کهي ټولهه واوره      

 . سوی دی

سالو اکا ته مي وويل چي ډېر ستړی يم او ډوډۍ مي هم نه ده خوړلېپ زما ستا سره وعده ده چي ماپښین زه خپله ستا 

سالو اکا په خندا وويل چي زورورهپ زه چي ستا غوندي ځوان وم په سهتړيا او  . کورته درځمپ ټوله کیسه به راته وکړې

 .ه واههپ ته ودرېږه اوس اصلي خبري ته راځملوږه کي مي ګردسره چورت هم ن

له سره تر نوکانو پوري په خولو کي لوند خیشت سومپ پر سترګو مي تیاره راتلهپ نور نو په والړي نه سهوای درېهدایپ   

را وايستپ ښه غټهه  ( قطی)زما له کښېناستو سره سم سالو اکا له جېبه د نسوارو دبلی . اخر مجبوره سوم چي کښېنم

نور په ځان نه پوهېهدم چهي سهالو اکها څهه راتهه       . ر يې خولې ته واچوله او خپلې کیسې ته يې دوام پسې ورکړکپه نسوا

سالو اکها يهو څهو ګامهه ګوښهه سهو ويهل تهه لهږ صهبر وکهړه زه بهه دا نسهوار تهو               . واييپ بس يوازي مي ښهپ ښهپ ورته ويل
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ا چهي مهخ بلهي خواتهه وګرځهاوهپ نهو مها وخهت         سهالو اکه  . تهه رارسهېدلی يهم    يکړمپ ته مه ځه چي اوس اصلي خبر( توف)

 .غنیمت وګاڼهپ دوې پښې مي خپلي وېپ دوې مي نوري پور کړې او په يوه منډه مي ځان کور ته ورساوه
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په يوه مجلس کي يو ځوانکی ناست و چي ټولو ډاکټر صاحب ورته ويلپ څنګ ته ناست ملګهري يهې ورتهه وويهل چهي      

ده هم بې له دې چي لهږ تهر لهږه د نهاروغ پهر ګېهډه الس راتېهر کهړي لهه          . ډاکټر صاحب زه دا څوکاله کېږي چي قبضیت لرم

 . ډوله شربت ور ولیکل جېبه يې کتابچه را وايسته او هغه ته يې يو ډول څاڅکي او دوه

 

لهه دې سهره   . تر دې وروسته ناروغ موږ ته مخ راواړاوهپ ويل دا ډېر ښه ډاکټر دیپ زده کړي يې په امريکا کي کهړي دي 

سم لکه موټر چي ټکر سي چا پر نسپ چها پهر سهرپ چها پهر تشهي او چها پهر مهال السهونه ونیهولپ ههر يهوه ويهل چهي ډاکټهر                 

نه ويلپ ټولو ته يې ښه په ورين تنهدي نسهخې ور ولیکلهې    ( نې)اکټر صاحب هم چاته ډ. صاحب زه هم چندان جوړ نه يم

پهه مجلهس کهي يهو سهړی چهي خلکهو انجنیهر         . چي ماته يهې ههم د اعصهابو د ارامېهدو لپهاره دوه ډولهه شهربت را ولیکهل        

تهه وويهل   صاحب ورته ويلپ له ډاکټر څخه وپوښتل چي وبخښل تاسي د امريکها کهوم پوهنتهون ويلهی دی؟ ډاکټهر ور     

دا چهي  . چي ما اصال  پوهنتون نه دی ويلپ بلکي په پېښور کي مي د لومړنیو مرستو درې میاشتنی کورس ويلهی دی 

 . په کورس کي مو استادان امريکايان ول نو زه وايم چي په امريکا کي مي درس ويلی دی

 

ه دومره مي وکړه چي ځهان مهي د   سهار مي د نوموړي ډاکټر شربت وڅښل چي سمدالسه مي سر ورسره دروند سوپ ايل

ما چي ويل يوه سترګه به مي ال نه وي خوږه کړې خو مور مي راغله ويل زويهه کښهېنه د غرمهې    . خوب بستر ته ورساوه

غوښتل مي سترګي خالصي کړم خو نه کېدهپ غوښتل مي راوالړ سهم خهو چهي ههر څهه مهي وکهړه نهه         . د ډوډۍ وخت دی

وپ روغ جوړ ومپ يوه ځای مي هم درد نه کاوهپ د خلکو خبهري مهي اورېهدېپ مها     سوای پورته کېدایپ يو عجیبه حالت 

. مهور تهه مهي وويهل چهي زمها ډوډۍ خواتهه نهه کېهږي         . هم خبري سمي کوالی سوای خو له ځايه نه سهوای پورتهه کېهدای   

تهر نها وختهه    ماښام مي بیا مور راغله ويل زويه کښېنه ماښام دیپ مها ورتهه وويهل چهي ماښهام مهي لهه انهډيواالنو سهره          

سهار مي بیا مور راغله ويل کښېنهپ خو زه بیا هم نهه  . بانډار کړی دیپ بې خوبه سوی يمپ پرې مي ږده چي خوب وکړم

مور مي ويل ناروغه يې او که چا کوم نشه يي شی درکړی دی؟ ما ورتهه ويهل چهي نهه بیخهي جهوړ       . سوای پورته کېدای

 . تیار يمپ بس يوازي خوب راځي

 

ډاکټهر وکهتلم او مپاينهات يهې     . ماپښین مي ورور رکشه راوستل او زه يې يهوه ډاکټهر تهه بهوتلم    . غرمه هم د والړو نه وم

د مالريا چي مي واورېدل نهو سمدالسهه مهي پهر     . راته ولیکلپ د مپايناتو په نتیجه کي يې لیکلي ول چي زه مالريا يم
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 . سر نری درد سو

هغه چي درمل وکتل نو اسمان ته يهې ټهوپ وههلپ ويهل دا دوا     . درمل ورښکاره کړلډاکټر ته مي د اعصابو د ارامېدو 

پهه الره  . ډاکټر د مالريا درمل راکړل ويل له دې درملو سره خامخا ښه کېږې. کوم احمق درکړې ده؟ما ويل نه يې پېژنم

و کاله کېږي چي بیا نهه يهم   کي مي د مالريا او اعصابو د ارامېدو درمل دواړه ايسته واچولپ له هغه مهال راهیسي څ

 .ناروغه سوی
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پهه غونهډه کهي د نړيوالهو روغتیهايي      . دا غونډه هغه افغان ډاکټر رابللې وه چي د لهوړ فشهار نهوی عهالج يهې مونهدلی و      

غتیها وزيهرپ   سازمانونو استازيوپ د ملګرو ملتونو د نړيهوال روغتیهايي سهازمان اسهتازيپ د افغانسهتان د عهامي رو      

 .   مدني ټولنو استازوپ طبي ډاکټرانوپ بهرنیو ډيپلوماټانو او ګڼ شمېر خبرياالنو برخه درلوده

اوس هغه علمي شخصیت ته بلنه ورکوو چي د يهوې وژونکهي نهاروغۍ يهو ډېهر سهاده او مهوثر        : د غونډي وياند وويل 

هیلهه ده چهي سهټی  تهه تشهري  راوړي او       دا علمي شخصیت ډاکټر سهلطان سهوداګر نهومېږيپ   . عالج يې موندلی دی

 .  تاسي يې په وياړ چکچکي وکړئ

تاسهي تههه  : ډاکټهر سهوداګر چههي تهر سهټی  پههوري د غونهډي د برخههه والهو پهه تههودو چکچکهو بدرګههه سهو پ داسهي وويههل           

دېهرش  پهه دې مانها چهي زه    . مپلومه ده چي ډاکټران له پوهنتون څخه فارغه کېږي خو زه له ژرندي څخه فارغه سوی يم

 . کاله پخوا يو ژرنده ګړی ومپ خو په کوچنیوالي کي مي په مسجد کي څه ناڅه لیک لوست زده کړی و

څرنګهه  . کله چي افغانستان ته روسان راغلل نو ما په پېښور کهي د لومړنیهو مرسهتو يهو شهپږ میاشهتنی کهورس ووايهه        

والړم هلتهه مهي يهو کلینیهک جهوړ کهړ چهي پهر         چي زموږ په کلي کي يو څه ارامي وه او خلک يې نه وه کهډه سهوي نهو زه    

ډېر جراحي عملیات مي هم وکړل چهي د خهدای   . جنګي ټپیانو سر بېره به مي نسايي او والدي ناروغان هم تداوي کول

 . فضل دی ډېری يې بريالي سولپ دا چي د چا به اجل پوره و هغه نو د خدای پاک کارونه دي

دې ته نو نا بغه واييپ په ژرنده کهي ههم   ! بې شکه : زوږ جوړ کړپ يوه وويل ور او شپه دې وخت کي د مجلس حاارينو 

 .داسي استپدادونه پیدا کېږي چي د پوهنتون فارغین څه چي استادان يې هم سیالي نه سي ورسره کوالی

په نهړۍ کهي    کله چي زه کابل ته راغلم نو تر يو لړ څېړنو وروسته راته مپلومه سوه چي: ډاکټر سوداګر پسي زياته کړل 

ځکه نو زه په دې هڅه کي سوم چي ددې خطرنهاکي نهاروغۍ   . هر کال په زرګونو خلک د ويني د لوړ فشار له امله مري

عالج پیدا کړمپ تر ډېرو طبي مطالپاتو او څېړنو وروسته بريالی سوم چي د ويني د لوړ فشهار يهو ډېهر سهاده او مهوثر      

 . عالج پیدا کړم

دلتهه افغهاني او بهرنهي ډاکټهران تشهري  لهريپ دوی زمها پهه خبهره ډېهر ښهه            . ملونهه وڅېهړل  ما لومړی د فشهار لوړېهدو ال  

ډېر ناروغان چي کابل ته راسي نو د نابلدۍ لهه املهه د اودس مهات    . پوهېږي چي د لوړ فشار يو ستر عامل خفګان دی

ټول د چای جواب ځايونهه   زما کلینک په داسي يوه ځای کي دی چي شا و خوا يې. لپاره مناسب ځای نه سي موندالی
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املهه ههیڅ اندېښهنه و     ي لهه اندېښنې ولري خو ما هڅه کړې چي زما ناروغان د اودس مات يديپ ناروغان به ښايي ډېر

 .  نه لري

ددې تر څنګ له ناروغ څخه ډېر لوړ فیس اخلمپ که بیا يې هم فشار ټیټ نه سو نو ډېهره قیمتهي دوا ورتهه لهیکم او هغهه      

ناروغ مجبور دی په ټول ښهار کهي وګرځهي چهي     . ا له شخصي درملتون پرته بل ځای نه پیدا کېږيهم داسي دوا چي زم

کهه بیها يهې ههم     . ايله هغه درملتون پیدا کړيپ له دې کار څخه مي هدف دا دی چي ناروغ پلی وګرځي او ورزش وکهړي 

البراتوار مي د يوه رسټورانټ . استومفشار ټیټ نه سوپ نو دا وار ښه ډېر مپاينات ورته لیکم او خپل البراتوار ته يې 

دا . څنګ ته دی چي هلته شپه او ورځ د واده محفل وي او د موسیقۍ اواز يې تر ډېر لیري ځايهه پهوري اورېهدل کېهږي    

سهي  ) د البر اتوار کهارکوونکو تهه مهي ويلهي دي چهي تهر پنځهه سهوه         . کار ددې لپاره کوم چي د ناروغ خفګان لږ کم سي

په دې کار کي مي هدف دا وي چي د ناروغ وينه لږ سيپ ځکه چي کمخوني د وينهي  . نه ځني اخلي کمه وينه دي ( سي 

 . فشار راټیټوي

که له دې سره سره يې د ويني فشار ټیټ نه سي بیا څه کوئ؟ ډاکټر سهوداګر يهې   : په دې وخت کي يوه خبريال وپوښتل 

زمهها د روغتههون د کههوټې کرايههه تههر نههورو . کههوم بیهها يههې نههو پههه خپههل شخصههي روغتههون کههي بسههتر: پههه ځههواب کههي وويههل 

که څه هم عملیهاتو تهه اړتیها نهه وي خهو زه يهې يهو        . روغتونونو درې برابره لوړه دهپ بس نو هر څه يې همداسي درو اخله

ځای ورڅیرمپ کله چي ناروغ رخصتېږي نو زموږ د روغتهون کهارکوونکي ښهه درنهه شهیريني ځنهي اخلهيپ دا شهیريني         

ناروغ ته وايهم چهي بايهد څهو واره نهور ههم راسهي او کهه را نهه سهي نهو تهر دې بهه پهه ډېهرو                . ه زما فیسداسي حتمي ده لک

ناروغ مجبور دی چي په هر پړاو کي هم دغومره ډېري منډي وکړي او هم دغومره ډېهري  . خطرناکو ناروغیو اخته سي 

 .پیسې ولګوي

سو تاوان رسېږي نو د پیسو د تاوان يې د وينهي لهه فشهار    په دې ډول خو ناروغ ته يوازي د پی: يوه بل خبريال وپوښتل 

کله چي انسان ډېهر  . دپیسو تاوان د ويني له فشار سره مستقیمي اړيکي لري: سره څه ؟ ډاکټر سوداګر په خندا وويل 

کلهه چهي يهو څهوک ډېهر ناڅاپهه د       . مايپات اايع کړي نو فشار يې ټیټېږيپ لکه خواګرځیپ نس ناستی او خهولې کهول  

تاوان وويني نو خولې ورباندي راماتي سيپ کله چي يو څوک بېوزله سهي نهو د مهوټر کرايهه بهه نهه لهريپ بیها نهو           پیسو

مجبوره دی زيات پلی وګرځي او د روزۍ پیدا کولو لپاره درانهه کارونهه وکهړي چهي پهه دې ډول يهې ههم د وجهود غهوړ          

کلهه چهي د انسهان د    . ي پهه فشهار کهي مههم رول لهري     د انسان د وجود مايپات د وينه . ويلي کېږي او هم زياته خوله کوي

يو بېوزله سړی نه د عهالج وس لهري او نهه يهې پهه قهوي خهوړو وس        . وجود مايپات کم سول نو فشار يې خامخا ټیټېږي

رسېږيپ نو هغه دی چي د وجود مقاومت يې سوکه سوکه کمېږي او ناروغ په داسي ناروغیو اخته کېږي چي لهه املهه   

د انسان د وجود اوبه مپموال  د نس ناستيپ خهواګرځي او خولهو لهه الري اهايع کېهږي چهي       . يع کوييې وجود اوبه اا
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تبيپ بروسلوز او يا بلي داسي نهاروغۍ   يددې هدف الس ته راوړلو لپاره الزمه ده ناروغ په نس ناستيپ مالرياپ لوي

 . اخته سي چي لوړه تبه لري

ړی چهي نهاروغ بايهد مايپهات اهايع کهړيپ مهثال  زه يهوازي پهه اوړي کهي           ما د درملني په هر پړاو کي دې ټکي ته پهام که  

زما په کلینکپ روغتونپ درملتهون او البراتهوار کهي نهه بادپکهه او نهه       . ناروغان ګورمپ په ژمي کي په اروپا کي اوسم

خولهو کهي   هم ايرکنډېشن ستهپ که تاسي زما ناروغان ددرملني په جريان کهي ووينهل نهو لهه سهره تهر نوکهانو پهوري پهه          

 . ډوب وي

پهر ځهای پهه يهوې بلهي نهاروغۍ اختهه کهوئ؟          يفکر نه کوئ چي ناروغ ديوې ناروغۍ د درملن: يوه بل خبريال وپوښتل 

دا خبره سمه ده چي ناروغ د يو څه مهال لپاره په يوې بلي نهاروغۍ اختهه کېهږي خهو ددې عهالج      : ډاکټر سوداګر وويل 

 مثال  زموږ په ټولنه کي داسهي يهو دود دی چهي يهو    . کو ناروغیو ټغر ټولېږي په نتیجه کي له ټولني څخه د ډېرو خطرنا

ګټي او شل يې څټيپ د ډوډۍ په پیدا کولو کهي د کهور مشهر ډېهر رول لهريپ نهو کهه د کهور مشهر د خوارځهواکۍ او            يې

ددې . نهه کهوي  بېوزلۍ له امله له کاره ولوېږي ښکاره خبهره ده چهي ههم بهه دی خپلهه او ههم بهه يهې اوالدونهه سهخت کارو          

هغه دی چي په نتیجه کي يې د کور ټهول غهړي   . ترڅنګ به يې په غوښوپ وريجوپ خوږو او غوړو خوړو وس نه رسېږي

له هغو ناروغیو څخه خوندي کېږي چي شتمن خلک په اخته کېهږيپ لکهه د وينهي لهوړ فشهارپ د زړه حملهه پ شهکره او        

ه نهه يهم کښېناسهتلیپ بلکهي تهل پهه دې هڅهه کهي يهم چهي د نهورو            بله خبره دا ده چهي زه هیڅکلهه الس تهر زنه    . داسي نور 

زمها د عهالج پهه    . ناروغیوپ په تېره بیا ټیټ فشار عالج هم کش  کړمپ خو زه فکر نه کوم چي دومره اوږد ژوند به ولهرم 

د خلکهو  . ينتیجه کي به د ډېرو ناروغانو د ويني فشار ټیټ او اوږد ژوند به ولري خو له بده مرغه زما فشار به لهوړ سه  

تاسهي تهه مپلومهه ده چهي نهن ورځ لهه ډېهرو پیسهو         . د خدمت له امله مي هیڅ پام نسته چي زه خپله ورځ په ورځ چاغېږم

سره خامخا ژور خفګان ملګری دیپ نو کله چي خپل چاغوالي او خفګان ته ګورم داسي فکهر کهوم چهي د وينهي فشهار      

 .   د ولس لپاره وق  کړی او په دې الر کي مرمبه مي خامخا لوړ سيپ خو زه وياړم چي خپل ژوند مي 
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لهه کهومي   . د لونګ اکا عمر تر شپېتو کالو اوښتی وپ خو پهه ږيهره کهي يهې ايلهه يهو څهو سهپین وېښهتان پیهدا سهوي ول           

ورځي راهیسي چي هغه کونډ سوی وپ نو په ځان به يې لږ ګوتي وهلېپ له ږيري څخه به يې سپین تارونه کښهلپ ږيهره   

 . ايښي ولبه يې هم لږ کونډۍ کوله او پالسټیکي غاښونه خو يې پخوا ال 

څههه مهههال چههي د لونههګ اکهها مههورپ شههرنګي تههوړۍ د لونههګ اکهها دسههمال راوړپ نههو هغههه داسههي بههې واره وخنههدل چههي د       

 . امه يې را جال سوه او نژدې ول چي پر ځمکه را ولوېږيژپالستیکي غاښونو پورتنۍ 

نجلهۍ يهې د لهور پهر ځهای څههپ چهي        ( نهامزاده ) کوژدنهه  دې وروسته به لونګ اکا د کلي خلکو پر غوږ واهه چهي  ژتر کو

بیا به نو ده په ځان نوره هم ګوته وهلهپ اوتو کړي کالي به يې اغوستل او کله کله بهه يهې   . بېخي يې د لمسۍ پر ځای ده

کله چي د واده شپې رانژدې سوې نو لونګ اکا نسوار هم پرېښودل او سګرېټ يې پیل کړلپ ويهل ورک  . عطر هم وهل

برېتونهه خهو بهه    . په اوونۍ دوو کي به ښار ته تلل او وېښتان به يې پهه نهايي جهوړول   . ار عمل دیيې کړه نسوار ډېر مرد

تر دې وروسته به ځینو ځوانانو پهه غیهاب   . يې په هرو دوو درو ورځو کي داسي پاک خريل تا چي ويل شکولي يې دي

 . کي لونګ اکا مست بوډا باله

د لونګ اکها مهورپ شهرنګي تهوړۍ ځهان يهوې او بلهي        . صح  په وکړود واده په شپه ښځو ويل هلک راولل چي ائینه م

خواته کاوهپ خو د لونګ اکا خواښي په سرو اوښکو ژړلپ ويل ولي زما لور تر چا پاته دهپ يوازي يې دغه ګناه ده چهي  

 . پالر نه لري؟ اخر شرنګه توړۍ هم ناچاره سوه چي لونګ اکا راولي

لونهګ اکها خپلهو دوو    . خواته سره ګوښهه سهولې   ينجوني يوې او بل. يې راوستيوې نجلۍ ناره کړهپ ويل هغه دی زوم 

پهه  . ګهډ سهو  ( شهور )په دې وخهت کهي پهه ښهځو کړکچهو      . ځوانانو زامنو تر څنګو نیولی او آئینه مصح  ته يې راوست

ر پهه وار زور  تېره بیا نجونو ډېر په زوره زوره خندلپ يوې ويلپ وۍ دغه زوم دی؟ د لونګ اکا په باب د ښځو خبهرو وا 

تاسهي زمها پهه زوی ملنهډي وههلپ تاسهي       ! ورکي سل: شرنګه توړۍ له درده والړه سوه او نجونو ته يې وويل. اخیست

د شرنګي توړۍ په خبرو نجوني بیا هم غلهي نهه سهوې او ائینهه مصهح       . که ښه ياست دغه سپین ږيری مېړه پیداکړئ

 .پیل سو

دهپ نو لکه د الوتکي ټايرونه چي نه ايله کېږي پښې يې نهه غوړېهدې او   تر ائینه مصح  وروسته چي لونګ اکا والړې 

 .نه سوای والړېدایپ اخیر د هغه يوه ځوان زوی په غېږ کي واخیست او د ناوي خوني ته يې بوت

د واده په سهار د چايو خوړلو پر مهال چي د لونګ اکا او ناوي خپلوان ناست ولپ شهرنګي تهوړۍ يهو وار پهه مسهکا د      

لونګ جان زوی مي که څه هم تر ناوي يو څه مشهر دیپ خهو ډېهر    : اکا خواته وکتل او بیا يې د ناوي مور ته وويللونګ 
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د ده همزولي چي ووينې ګردسره پر مال کړوپ دي او ږيري يې لکه وړۍ داسهي سهپیني ديپ خهو    . ځوان پاته سوی دی

په دې وخت کي ناوي له مهخ څخهه شهال لهږ لیهري      . ده ته و ده ته وګوره له بدو سترګو دي خوندي ويپ ږيره يې تکه توره

 .وۍ موري په توره ږيره يې مه خطاوزهپ ماته رامپلوم سوپ هیڅ نه دي پکښي پاته: کړ او ويې ويل 
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 ېو چي سرلیک ي یستهپ نو د لیدا په نوم يو ايمیل ورته راغلیپران هڼاجمل چي سهار په دفتر کي خپل ايمیل پا

په چورت کي   پړدسمال سم ک ګکي بر هړسرلیک په لیدو اجمل په غا ېدد. ېي رانګراباندي اجل جانه ډېر  :داسي و

راباندي مینه سيپ واهلل که مي په  دي ۍنه لرم چي کومه نجل وانيځ ېکلښوي؟  زه خو داسي  وکڅچي دا به نو  ړوال

. يړنه غوا ايستښچي مین سي  هړز: هم يمپ خو خیر وايي  یړپر مخ مچ ک چي خپلي مور دي له نازه يېږژوند کي ياد

 : داسي ورته لیکلي ول  ۍنجل. پرانیست ېاو ايمیل ي هړک رهېژبه ت ېي وډسوهپ پر شون هړد اجمل خوله له خوشالیه وي

چي ما تر  کهځ ؟ېي رانګيم او ته ولي دومره راباندي  وکڅوي چي زه  ېحیرانوونک رهډېتا ته به ! اجمل جانه  رانهګ

خو خیر  یمپښدر و نه  انځچي زه خپله  ېس یژندالېنه دي ويلي او نه تر هغو ما پ هڅاوسه تاته د خپلي میني په باب 

نه  څنن چي دفتر ته راغلم نو ته مي له ياده هی  پېپرون مي په يوه واده کي ولید ژنمپېدر وپ انځوروسته به زه هم 

 یلیفونټنوري خبري به په . ايمیل مي درواستاوه یاو دا د هړوروسته مي ستا ايمیل پته پیدا ک وڅه روډېتر  پېوتل

خبري سره  وله لسو تر دوولسو بج ېدهپ پام دي وي چي زه او ته يوازي د شپ رهېکي سره کووپ دا زما د موبايل شم

 .همه راوه ګته زن ینه وي در وهل ګچي ما خپله زن وڅتر  ورهګسوپ خو  یکوال

 هړچي وال ردسرهګساعت ته کتل خو د ساعت ستن لکه  ېسوهپ هره شیبه به ي دهږپر اجمل لکه کال دومره او ځنن ور 

وپ دا چي اجمل  ګتن رډېکور کرايي او  ید اجمل دو. ېسو ېلس بج ېانتظار وروسته د شپ دهږويپ اخیر تر يوه او

اخیر مجبوره سو  يپړسره په موبايل کي خبري وک یدادي له ل یاځ هښوګوه چي يو  رانهګمجرد و نو نوره هم ورته 

کاوه چي د چا  ېي یوپ داسي بد بو مټسیس ګپه اصطالح اناال ید کور تشناب پخوان ید اجمل دو.  ړتشناب ته وال

په  پیرا نه غ ګوکتل خو د لیدا زن ېاجمل په تشناب کي لس دقیق پیوالګینټورته  ینه سوا انځ ېپالر لس دقیق

راسيپ  ګچي داسي نه وي د لیدا زن دهځېرګورو ېکي ي هړسو او بیرته را ووت پ خو په ز ګتن هړز ېتشناب کي ي

وخت کي د اجمل  ېپه د. واره تشناب ته ننووت او بیرته به را و وت وڅهیله  ېخبري ورسره کوم؟ په همد هګنڅبیا به 

 پید یچي د نس تکلی  ورته پیدا سو ړوک ېداسي فکر ي يپځاو را يځد مور پام سو چي اجمل تشناب ته 

 هډچي اجمل بیا تشناب ته من ړېنه وه راو ۍرکېال سپ ېهغ يپړراو ۍرکېسپ خهڅسوه چي له بکس  هړسمدالسه وال

سوپ  ګتن هړوخت کي د اجمل ز ېپه د. په تشناب کي ناست و خو بیا هم د لیدا درک مپلوم نه سو  ېدقیق وڅيو  هپړک

 .ړوخت کي لیدا میسکال ورک ېله تشنابه راووزي چي په د ېي تلښغو

ستونزه دا ده  پړانتظار دي وک رډېچي  هښو بخ رانهګ: اواز وويل  ټیټپه  ېور ووههپ  هغ ګژر لیدا ته زن رډې اجمل

به مي وباسيپ  یپام کوي او که را خبر سول چي زه ستا سره خبري کوم نو پوستک رډېپر ما  هڼچي زما مور او ورو

 . رانهګ نپاما یاوس زما مور راغله نوري خبري به سبا کوو د خدا
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اجمل  پیچي د لیدا له خوا میسکال ورته راغ ېال نه وه پرانیستل ېي هڼپا ټرنیټنو د ان ړسبا چي اجمل دفتر ته وال  

که زحمت نه وي د  پېمي خالصي سو ېد موبايل پیس مړغوا نهښبخ رانهګ: ور وواهه نو لیدا وويل  ګچي زن

 وځاو د پن هړک هډاجمل هم سمدالسه دوکان ته من. یارور مي په کار د رډېراواستوه چي  ډکار ټيډموبايل يو کري

 . ورواستاوه ېرانیو او په مسی  کي ي ډيو کار ېي تښسوو افغانیو په ارز

به نه وه چي اجمل به لیدا ته د موبايل  ځسوپ داسي ور کږو چي د  اجمل لپاره د سرمايي مو هڅبه نو  ډکار ټيډکري

 ځيوه ور. و یکي تلل ونوډکار ټيډمپاش د لیدا په کري ولټ ېکي ي ید میاشتي په پا. نه ور استاوه ډکار ټيډيو کري

ددفتر له  ېورسرهپ اخیر ي ېنه و ېخو پیس ېووهل وتيګوويل نو هغه په جیب کي  ډکار ټيډچي لیدا اجمل ته د کري

چي لیدا له  لړوک هڅه رهډېاجمل . ورواستاوه ډکار ټيډکري ېاو لیدا ته ي ړېپور ک ۍسوه افغان هځپن خهڅ روانټمو

 . خالصاوه انځبه په يوه او بله پلمه  ېوويني خو هغ ېنژد

او  يرهږورته وويل چي داسي يو هلک چي  ېهغ ي؟ښېږهلک خو ولډ هڅاجمل لیدا ته وويل چي ستا ځور يوه

 ټدسمال پ ګپه خپل بر ېنو مخ ي یسبا چي اجمل کور ته راغ. وي یاغوست ېپطلون ي یکاوبا خريلي او ېي تونهېبر

سوي دي؟  هڅدي سم په مخ دي  نوارخطا سوه ويل زويه قربا ېمور ي. ېدېکارښ يګستر ېوپ بس يوازي ي یړک

او  يرهږچي اجمل  وريګ. ړک څمخ ور ل ېسو او په زوره ي ړراوال ېخو پالر ي ړلیري نه ک وټپ خهڅاجمل بیا هم له مخ 

د  ېخو مور ي لړورک(  هېړپڅ) چپالخه  هګینټيوه  ېپالر ي. وي ېداسي پاک خريلي دي لکه شکولي چي ي تونهېبر

او د   یاغوست ېپطلون ي ینو شین کاوبا یسبا چي بیا اجمل کور ته راغ. یهلک د یسوهپ ويل خیر د ېرګاجمل مل

 هټوهپ بل نو يوه غ ړېک ږپه غو ېاو  چیله ي یړک هړپه غا ېي ټالک پېو يښاي ېخالصي پر ېي  ۍکمیس د مخ ت

 . و یړک پړيو غو هښ ېي انځوهپ بس نو هغه د چا خبره  ړېک وتهګهم په  ېي ۍوتمګ

اجمل  ځيوه ور. ېورته کول ېپلم ولډ ولډبه  ېخو هغ وروپګسره  ېلیدا ته ويل چي کله به له نژد ځبه هره ور اجمل

ورته وويل چي سمه دهپ سبا به دپر فالني پر چوک سره پیدا  ېسره وينوپ هغ ېلیدا ته شله سوپ ويل خامخا به له نژد

. دېته ودر ګنڅپايي  ړېز ېاو د بر  د يو ړاجمل ياد سوي چوک ته وال. به سو ړسره وال ېتل یاځبیا چي هر  وپړک

کنه؟ ماشنه  ېزه خو دي نه وينم؟ ته ما وين پېته چیري ي نهراګويل  پیراغ ګوروسته د لیدا زن ېدقیق لسځپن

او يوه  هېږدهپ کله چي دي زه ولیدم نو مخامخ راته ودر هړوڅالس کي مي يوه پالستیکي ک يښاو په  ړېبوغره ک

 . ید رانګه راته وواههپ بس زه به پوه سم چي دا زما ګستر

ته سر تر نوکه  ېهغ ېيو وار ي دپېودر ېته ورساوه او مخ ته ي ۍبوغره والي نجل ناځ هډهم لکه تازي په يوه من اجمل

شرمه هلک ماته  ېب ېخلکو د ېويل ا پړېک ېنار ۍسره سم نجل يګله ستر. ورته ووهله هګستر ېوکتل او بیا ي هښ

 . ولډلکه د فقر  باوهډدومره و  ېسول او اجمل ي ولټخلک پر را. ووهله هګستر
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 هڅويل  پیراغ ګوخت کي بیا د لیدا زن ېپه وينو سور  د کور خوا ته روان سو چي په د ګچر یدلګېلکه جن اجمل

ها خوا يو هلک  امهګ وڅيو  خهڅزما  پېلیدا وويل چي ويش ويش دا ته و هپړکیسه ورته وک ولهټاجمل خپله  ؟ېسو

زما له السهپ خیر  ولټدا نو  هښو بخ رډېوسوپ  ربد کا ومرهڅخلکو واههپ ما چي ويل دا به بل هلک وي؟ اوف اوف 

بايد و دي وينمپ  يېږچي ک هګنڅهر  پېېږک هړاوس خو مي نو بیخي نه ز يپځپه مینه کي پر انسان دا تکلیفونه را

 . ېږېته و نه در يښځچي بیا بلي  ورهګته راسه پ  ړۍهغه د پیرکیو ري

 یلیفونټور وواهه نو د لیدا په  ګلیدا ته زن ېکله چي ي پیبیا هم صبر نه سو او ياد سوي چوک ته ورغ هړاجمل ز د

اجمل چي شا وخوا و کتل نو خپل يو همصنفي . و ړمخ ته وال ېي یچي د ېدل کېدېاور ېواال نار ېړۍکي هم د هغه ر

 .کي له ده سره خبري کوي  ازپه او يښځاو د  یچلېراپ وټپ ېي انځولید چي يو پر  ېکمال ي

 

 



 سیاسي عینکي  

 

www.Larawbar.com      98  
 

 یچي داد ړېصاحب سره مرکه ک ټيموکراډله مشر حاجي  لويزيونټ ډفرين یمو د با لځدا ! لوستونکو درنو

:دوږ ېستاسي مخي ته ي   

؟ړک ړموجو لويزيونټ ډفرين یوه چي با زهګېان هڅ:  تنهښپو     

چي واده  يېږکورت کورت ک هړهلکانو او نجونو ز روډېسه خبره خو دا ده چي د  رېياره ورورکیه پسي را ت:  وابځ

دي چي ما غوندي هر خاکشا و ماصديق   ړان دا چي هره شپه واده په خوب کي وينيپ خو ولورونه دومره لو يپړوک

دهپ نو کله چي دغه هلکان له  رهېتر وس ت خيېب نوسي خو د هلکا یديپ صبر کوال هښنجوني خو  پیواده نه سي کوال

 يوالهډته کومه ان انځ يوي چ ړهیله په الره کي وال ېناهیلي سيپ بس  نو د مکتب نجونو ته په د خهڅواده کولو 

نجوني هم له  ینيځووايم نو  تیاښياره که ر. سي رهېت ښۍپه خو ېاو که دا نه وي نو خیر دغه يوه شیبه خو ي يړپیدا ک

يوالډيو ان يچ يړغوا ېي هړلري او ز هړخو هم د هلکانو په شان ز یهغو کهځ يپړيو هلک غوا دايهخ  (Boyfriend)  

وباسيپ همدا دلیل  ېبه ي یخبر سي نو پوستک ېولريپخو ستونزه دا ده چي  که مورپ پالرپ ورور او يا بل مشر ي

سه د  رېوهيپ اوس نو پسي را ت پلکوڅاو يا ( وېړپڅ) په چپالخو  یچي نجوني هلکانو ته بدرد وايي او يا هغو ید

. خوري يېړپڅد خپلي میني له امله پر مخ  وانانځ ونوګپه زر ځاو هره ور يېږرډې ځپه ور ځور رېهلکانو شم لوډدغه 

 هڅ ارهډوي خو د مور او پالر له  ښيو هلک خو ۍچي د نجل کهځ يپېږالندي ک وښد نجونو حقو  هم تر پ ولډدغه 

یويالنه سي  . 

چي د پر  يړغوا یدو. ذو  او فیشن قربانیان دي ړد خپل لو انګ چارهېب يهغه هلکان او نجوني دي چ لهډ بله

د پوهنتون په  ېي يپه نتیجه ک ېچورتونو کي غر  وي چ ېلباس واغوندي او تل په د هښمختللیو هیوادونو په شان 

ن وروسته ناکامه او له پوهنتو رټد نقل په زور بريالي هم سي نو تر يوه سمس ېناکامه او که کوم يو ي يکانکور ک

ديپ خو د مجردو  رډېاو تلويزيونونه لکه تور توت دومره  انيګيوډکي را وځور ېهم په د هڅکه  يپېږک لړش خهڅ

پر  ېله غمه ي یچي د دو ید لويزيونټ ډرينف یبس نو همدا با پینجونو ژوند ته د هیچا هم پام نه د غلوېهلکانو او پ

.ده او کار کوي ړېيوه ک ځشپه او ور انځ         

ود؟ښېښنوم ک ډفرين یپر تلويزيون مو ولي دبا:  تنهښپو   

خبري  ېد پید رډکه جن یستا لکه چي دا د جوغندر د پېاو بیا هم سر نه خالصو ېته خو خبريال هم ي ورهګ:  وابځ  

 پید وښځياني اول حق د (  ټفرس يزډلی) بله خبره دا ده چي وايي  وپړپام وک ولټ ږخبري ته مو ېته پام نسته؟ بايد د

د  یاځوي يو  ولډورته پیدا سيپ هلکان خو چي هر  ډفرين یبا اي يوالډسي ياني يو ان لړاول بايد د نجونو غم وخو
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.سي لړچاره کويپ بايد د نجونو غم وخو انځ  

نوم نه غوره کاوه؟ ډفرين رلګولي مو د :  تنهښپو   

 انوپګمینجو انوګخو کله چي په افغانستان کي د اين جو پید ښخو رډېدا نوم خو زما خپله هم  يوالهډياره ان:  وابځ

 وښځياني اول حق د ( ټفرس يزډچي لی يېږک رهډېنو يوه خبره  ید ید حقوقو بازار تود سو وښځاو  ۍيموکراسډ

بس (  ېد مخه او سپي ورپس يښځفالوزپ ياني  ګاډد  پټفرس يزډلی) هلکان خو ال دا خبره هم کوي چي  ینيځ. ید

.ړنوم غوره ک ډفرين یسوه او د تلويزيون لپاره مو د با هښزما هم دا خبره خو   

راته وواياست؟ ېيوه ي ولډپه  يګلېخپروني لرئپ که د ب ولډ هڅتاسي  : تنهښپو   

هلکانو او نجونو لپاره ده چي  چارهېد هغو ب ړۍدا ل(. اوف اور مي واخیست )  یخپروني نوم د ېد يو ږزمو:  وابځ

نه لري يا هغه هلکان او نجوني چي يو هلک يا  يوالهډاويا ان يوالډياني کوم ان یوهل یباد نه د هړز ېتر اوسه پوري ي

په يوه  ړۍل ېدد ږمو. اجازه نه ورکوي ېمور او پالر ي وخ يړچي واده ورسره وک يړوي او غوا هښخو ېي ۍنجل

يوه برخه د هلک د خپل ژوند مپلومات ويپ  ېد مرک. او بله کي له يوه هلک سره مرکه کوو ۍنجل ېخپرونه کي له يو

بله برخه  ېد مرک. ید هګنڅ ېکار کوي او اقتصادي حالت ي هڅ يپړک ېي يړزده ک ومرهڅ پید وکالوڅمثال  هلک د 

ونه  تانپېښخولهپ و يپډپزهپ شون يپګويپ ستر ومرهڅ ېي يړزده ک يپښېږخو ۍنجل هګنڅداوي چي د هلک  ابی

سره مرکه به هم  ۍدر واخلکپ البته له نجل ېي تیاويګړانځويپ دغسي د وجود نوري  هګنڅ ېي ګاو د پوستکي رن

او  وړراغوا ېي ږوهيپ مو ګته زن ږمو یهغو يپښېږخو ېهلکان او نجوني ي ولډچي د غه  وکڅهغه . وي  ولډدغه 

خپله  یواده نه کاوه هغه د ېواده کوي او که ي يړچي واده سره وک تلښغو ېي هړکه ز پېکوو ي يواالنډسره ان

.به کوي او په نیمه دنیا کي به چورت نه وهي يواليډان    

کوئ؟ هڅباب مخالفت کاوه بیا  ېکه ددغو هلکانو او نجونو مور او پالر په د:  تنهښپو  

.وړمرسته غوا خهڅ یويپ له هغو ید بشري حقونو کمیسیون دي ژوند:  وابځ    

ستونزي اواري  یسل چي د دو یوکوال ومرهڅستونزي لريپ ايا تاسي به  ريډېنجوني او هلکان خو :  تنهښپو  

ئ؟ړک   

د پوهنتون په  يهم لروپ مثال هغه هلکان او نجوني چ رامونهګنور پرو ید دو ږستاسي خبره سمه دهپ مو:  وابځ

او  ۍسیال يډکولو او کومی اڅد سندرو ويلوپ ن يله الر زونېلوټلپاره د  یناکامه سوي ويپ د هغو يکانکور ک

 يک ۍچي په دغه سیال وکڅهغه . هم لرو ۍالکولو سی ارګد سین يله الر لويزيونټد  ګنڅتر  ېکورسونه لروپ دد

درجه فارغه  هړپه لو خهڅله دغه کورس  يهغه هلکان او نجوني چ. ووړلپاره کورسونه جو ید هغو يېږبريالي ک
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.وېږلپاره بهرنیو ملکونو ته ل ړېد زده ک ېي يپه برخه ک ارګد سین يېږک     

ياست؟ دليېخپل هدف ته رس ومرهڅتر اوسه پوري :  تنهښپو    

 يک ونوګنجونو د سر په رن روډېنو ورسره سم د  پیبدلون راغ ېله مخي په افغانستان ک ونړد بن د ت  يکله چ :  وابځ

 ځد هلکانو او نجونو د فیشن تر من يچ یسو رېوخت نه و ت ږل. یپطلون راغ يک وښاو په پ ونډلن يبدلونپ په لمنو ک

دغسي  يک ولنهټپه  يکله چ.  لړکول پیل ک ارګاو سین لاغوست ېياني هلکانو او نجونو ورته جام پیراغ ونګډ

هلکان  ځپه ور ځور يهمدا وجه ده چ. یپیوستون راغ ونوړد ز ځهلکانو او نجونو تر من روډېنو د  یراغ تونښاو

چي کومي  ږمو پهړک هډپیدا کوي چي البته موبايلونو  دغه الره نوره هم رالن يوالډته ان انځاو نجوني  يوالهډان

.خوشاله دي ښاو خو يړپیدا ک يواالنډد خپرونو له برکته ان ږنجونو او هلکانو زمو روډېسره لرو نو  انځله  ېرېشم  
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يې اغوستی وپ هرڅوک چي به يې ولیدپ نو ( کمیس)دفتر ته راغیپ نو نوی بلوز زموږ رئیس يونس خان چي نن 

ده به اکثره وخت لیالمي  ته ماته وګوره زه په دې بلوز کي څنګه ښکارم؟: خوله به يې ويړه سوه او ورته وبه يې ويل

نه کړې  ګوره داسي فکر و :کالي اغوستلپ کله چي به چا د لیالمي کالیو د ارزانۍ خبره وکړهپ نو ده به ورته وويل

چي زه سخت مټکور يم او پر نويو کالیو مي پیسې نه زړه کېږيپ اصال خبره د ګرانۍ او ارزانۍ نهپ بلکي د موډ او 

زموږ په وطن کي ستونزه دا ده چي . تاسي خو پر کالیو ډېري پیسې ورکوئپ خو په موډ پسي يې نه ګرځل. فېشن ده

لرو او خیاطان خو مو له نوي موډه ګردسره نه دي خبرپ بس هماغه پخوانۍ بابواللي  موږ د موډ او فېشن نندارتون نه

  .وايي

دا بلوز نوی موډ سوی دیپ تاسي يې وګورئ نوی : يونس خان خپل نوی بلوز پر خېټه راکش کړ او پسي زياته يې کړه

ياره زه خو . بېخي لږ وخت دیکال پر لیکلی دیپ يوازي درې میاشتي کېږي چي دغه موډ راوتلی دیپ درې میاشتي 

په دې وخت کي يې . وايم که دا لیالمي بازارونه نه وایپ نو موږ به په پېړيو پېړيو هم له نوي موډه نه وای خبر سوي

دا مي پرون په بوش بازار کي رانیوپ بوش دي ژوندی ويپ که : بیا خپل بلوز ته وکتل او پر خېټه يې نرم الس تېر کړ

پرون د نوي کال ډېر . کاليبه يې په افغانستان کي نه بازار وای او نه داسي خوندور لیالمي  دی نه وایپ نو اوس

ما هم توکل ياد کړ او د دې . شیان بوش بازار ته راغلي ولپ ډول ډول دريشۍپ کمیسونهپ بوټونه او داسي نور شیان

 .ډېر خوښ سومیاشتي ټوله مپاش مي پر لیالمي کالیو ورکړپ خو په ټولو کي مي دا بلوز 

ياره پرون مي په بوش بازار کي ډېري ښې موزې ولیدېپ دومره : ماته مخ راواړاوه او ويې ويل په دې وخت کي يې

تشه السه ته مي : اوږدې وې چي په پښو کړي دي وایپ نو پتلون اغوستلو ته هیڅ اړتیا نه وهپ يو متل دی وايي

دلته فیشني . ه په هماغه موزو کي ستاسي مخ ته والړ وایکه پیسې راسره پاته سوي وایپ نو اوس ب! دښمن يې

سړی چندان ګوزاره نه سي کوالیپ زموږ خلک د نوي عصر له موډ او فېشن څخه ډېر لیري ديپ خو څه وکړو 

 .کاشکي خارج ته مو نصیب سوی وای چي هلته مو تازه تازه موډونه لیدلي وای

ه يونس خان او زه د لسو ورځو لپاره په يو رسمي سفر اروپا ته د يونس خان ناره خدای واورېدهپ څو ورځي وروست

يو . کله چي هلته ورسېدوپ نو بکسونه مو په مېلمستون کي پرېښوول او موږ راووتو چي لږ شا و خوا وګرځو. والړو

ولی او څو ګامه چي والړوپ نو د شا له خوا يو چا راپسي نارې کړېپ موږ چي ورته وکتل يوه سړي سپی په غېږ کي نی

د دې نارې په اورېدو نورو خلکو هم سپیان په غېږ کي نیوليپ له کورو راووتل او پر . زموږ خوا ته يې منډي راوهلې

زموږ . هر يوه به لومړی د خپل سپي پر سر په ډېر ناز الس راتېر کړ او بیا به يې موږ ته راوړاندي کړ. موږ راټول سول

ه پوهېدوپ وروسته مو لکه ګونګیان په اشارو خبري پیل کړېپ خو بیا مو هم لويه ستونزه دا وه چي د دوی په ژبه ن



 سیاسي عینکي  

 

www.Larawbar.com      102  
 

هرڅومره چي مو له . خلکو زما سره چندان کار نه درلودپ بس يوازي پر يونس خان راټول ول. سر سره خالص نه سو

 ځانه سره چورت وواههپ بیا هم پوه نه سوو چي خلک څه وايي؟

خلک غواړي خپل سپي پر موږ خرڅ کړيپ نو د دې لپاره چي ځان له دې  يونس خان داسي فکر وکړ چي ښايي دا 

د سپي خاوند له درده . جنجاله خالص کړيپ له يوه سړي څخه يې سپی واخیست او هغه ته يې يو سلګون نوټ ونیو

لکو له دې سره سم خ. تک سور واوښتپ سپی يې د يونس خان له السه وکیا او يونس خان يې په درد په اوږه وواهه

 .سره وويلې او يو په بل پسي خپلو کورونو ته والړل( ګړي مګړي ) تر خپل منځ څه 

په سودا اخیستلو . کله چي میدان خالي سوپ نو موږ هم پښې سپکي کړې او د کالیو خرڅولو يوې مغازې ته والړو

. نس خان ته يې ورمخ ته کړهمو ال شروع نه وه کړې چي د مغازې منېجر څنګ ته ناسته پیشو په غېږ کي ونیوله او يو

يونس خان ته درد ورغی او پیشو يې له اوږې څخه . پیشو هم ټوپ کړه او د يونس خان پر اوږه باندي کښېناسته

له دې سره سم هغه سړي خپله پیشو راپورته کړهپ په زړه پوري يې ټینګه ونیوله او بیا يې يونس خان ته په . لیري کړه

چي يونس خان د هغه په خبره پوه نه سوپ نو سړي ته درد ورغی او يونس خان يې پر مخ  خپله ژبه يوڅه وويلپ خو دا

په دې وخت کي د مغازې ټول کارکوونکي او رانیوونکي . يوه داسي کلکه څپېړه وواهه چي ترمخ يې اورونه ووتل

وږ څخه څه غواړي؟ بس راټول سولپ موږ په خپله او دوی په خپله ژبه خبري کولېپ موږ هیڅ نه پوهېدو چي دوی زم

په دې وخت کي يونس خان وويل چي زه وږی يمپ راځه يوه رسټورانټ ته . بله چاره مو ونه لیده او له مغازې راووتو

 . والړ سو او ډوډۍ وخورو

نه پوهېږم چي ډوډۍ ډېره خوندوره وه او که موږ ډېر . دواړه يوه رسټورانټ ته والړو او د ډوډۍ فرمايش مو ورکړ

په دې وخت کي يو . وپ يونس خان خو داسي غټي غټي ګولې پورته کولېپ هغه د چا خبره لکه د غله وار وږي سوي

سړی له بیزو سره زموږ مېز ته ودرېدپ بیزووان ال خوله په خبرو نه وه پوري کړې چي بیزو مېز ته راوخته او د يونس 

) بیزو . څنګل ووهله او د مېز له سره يې شیوه کړه يونس خان له درده بیزو په. خان مخ ته پروت برګر يې په خوله کړ

په رسټورانټ کي غالمغال جوړ سوپ د . جوړ کړ او يونس خان ته يې پر څټ منګولي ورولګولې( کیغ کیغ 

رسټورانټ کارکوونکي او مېلمانه راټول سولپ ټولو يونس خان ته د مالمتۍ ګوته نیولهپ خو څرنګه چي موږ د 

يونس خان چي نور نو د خلکو له سپیانوپ پیشیانو او . وپ نو په اصلي ستونزه هم پوه نه سووهغوی په ژبه نه پوهېد

ياره زما څخه خو يې د اروپا موډ او فېشن : بیزوګیانو څخه تنګ سوی وپ يو سوړ اسوېلی وکیا او ما ته يې وويل

څه اړه لري؟ ايا زه د حیواناتو ډاکټر هېر کړپ زه نه پوهېږم چي دا خلک ولي ما نه پرېږدي؟ دا حیوانان په ما پوري 

 يم؟

په دې وخت کي اټکلي يو افغان راپیدا سوپ موږ د افغان په لیدو دومره خوشحاله سوو چي په کالیو کي نه 

افغان په خندا راغی زموږ تر څنګ کښېناستپ تر ستړې . ځايېدوپ ان دا چي پر يونس خان هم خپل بلوز تنګ سو
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ښه تاسي کیسه وکړئ چي دلته څنګه : ن ته لږ په حیرانتیا وکتل او ويې پوښتلمسي وروسته ده هم يونس خا

 راغالست او څه کار کوئ؟

دا کیسه به وروسته درته وکړوپ ته اوس دا : يونس خان چي ډېر يې زړه تنګ سوی وپ د هغه خبره ونیوله او ويې ويل

افغان په . دوه ځله نور هم په دغسي بال اوښتي يوراته ووايه چي دې خلکو څه ويل؟ يوازي دا کیسه نه دهپ موږ نن 

په بلوز کي دهپ ځکه  سيدا خلک هم نه دي مالمتپ اصلي ستونزه ستا: خندا د يونس خان خوا ته وکتل او ويې ويل

چي دا ډول کمیسونه دلته د حیواناتو د يوه شرکت يونیفارم يا ځانګړي کالي ديپ دا شرکت حیوانات هم خرڅوي او 

ه کويپ مانا دا چي د يوه حیوان ترخرڅ وروسته هم د نوموړي حیوان غم او درد په دوی پوري اړه لريپ هم يې بیم

 .اوس چي خلکو ستا دغه ډول بلوز ته وکتلپ نو داسي فکر يې وکړ چي تاسي د دې شرکت کارکوونکي ياست
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تاسو کوالئ سئ د لراوبر ويبپاڼي په برېښنايي کتابتون کي زيات شمېر ارزښتناک او په زړه 

 . پوري آثار په خپل تفريحي وخت کي مطالعه کړئ 

ستاسو لپاره د الندينيو موضوعګانو اړوند آثار پر ر ادارې د برېښنايي کتابتون څانګه د لراوب

 : ليکه کوي 
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