
 ) کلیزه مو مبارک۳۰د دعوت خپرونې دیرشمه (
 دیرش کاله یا درې لسیزې په رسنیز ډ"ر کې کار او هم د یوې

خو په افغا2 رسنیز ډ"ر  خپرونې خپرول او خپرېدل به ډیر یا ل- وخت وي،  
کې او بیا چې له هېواده بهر د نه امکاناتو او یا ډیرو محدودو امکاناتو په درلودلو 

 رسه دې کار ته اوږه ورکول او تر درې لسیزو یې رسول خورا دروند کار دی.  
و تیری-م په لنB ډول زه خپله د دعوت د خپرونې او په @وله ربله نورو خ

 په تو"ه:کې د دعوت د رسنیز مرکز د مرش 
 خپلو @ولو هېوادوالو ته د دعوت د دیرشمې کلیزې مبارکي وایمـ 

 @ولو قلمي همکارانو د زړه له تله مننه کوم ـ د درې لسیزو د
ايل مرستو له لیارې یې په تیرو له @ولو هغو دوستانو چې د "Bون او م-

 دیرشو کلونو کې د دعوت په خپرېدو کې مرسته کOې کورودانی ورته وایم.
هغو درنو قلمي همکارانو او مرسته کوونکي مننه کوم چې نن  ود @ول -

 زموږ په منT کې نشته، روحونه یې Qاد او پر قربونو یې نور.
و مننه چې د دعوت په ویشلو او توزیع کې یې مرسته کOې له @ولو هغ -

 او تر نورو افغانانو او مینه والو یې د دعوت ډیوه رسولې ده.
 هلو Xلو له کبله ر@ل شوي او تهدید شوي دي. له هغوئ مننه چې دعوت ته د-
 له هغو دوستانو مننه چې تل یې په خپلو نیکو مشورو نازولو یو. -
له هغو هېوادوالو هم مننه چې تل یې په دې او هغه نوم، د دې هېواد او هغه  -

، افراطي نشنلست، افراطي پYتون او هېواد له پاره په کار کولو تورن کOی یم
د دی المل شوی  او تهدیدونه ، ستغې سپورېد دوی تورونه متعصب یې بللی یم. 

 چې زما هوډ خپل ولس، هېواد او ژبې ته د خدمت له پاره  ال غYتلی يش.
په پای کې د دیرشمې کلیزې په ویاړ د خپلې @ولې کورنc له مرستو او 

دې په gنf کې دا په Xان پور بوe چې په XانOdي  د  م اوکو زحمتونو مننه 
زړه له تله مننه وکOم  کوم چې د "B ژوندانه ډول د خپلې میرمنې او اوالدونو د 

د له دوۍ زیات پیل وروسته د هغوئ له پاره زما  وخت او مادي امکانات  له
دعوت له پاره تر دې دمه وکارول، هغه gه چې زما د وړې کورنc حق وو، 
خو دوئ ماته کله "یله ونه کOه بلکې تل یې په دې خوQي Qودلې په هغه gه 

 کار او دوام وو. او دعوت میBیا او هغه د دعوت چې زه خوشاله شوی یم
په پای کې یو Xل بیا د دعوت د دیرشمې کلیزې مبارکي تاسو @ولو Qاغلو او 

 اغلو ته وایم.
 ستاسو له پاره او تاسو د خپل دعوت یاست دعوت ستاسو او  

 ۲۰۱۸ - ۱۹۸۸دعوت له 
 مینه او درنYت

 محمد طارق بزگر
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غ� د افغان ولسمې�یا دعوت   
  قدرمنو لوستونكو !

د هيواد په دې د خپلو رسنیزو فعالیتونو  د لیارې وياړي چې د خپلواکو رسنیو مرکز د دعوت  
5اكونكو او حساسو شيبو كې په ميل افغا0 روحيه د افغانستان په روانو حاالتو باندې په علمي 

  Aی@نو، تحليلونو، او تبرصو له الرې خپل هيواد او هيوادوالو ته د خدمت مصدر 9ر8یديل يو.
ه د دعوت ميل خپرونه د خاوري Fاميت، ميل گDو او د ميل يووايل د دفاع او ساتنې  په مبارز   

كې د افغا0 پوهانو، عاملانو، ليكواالنو، او روNفكرانو د پاره د قلمي جهاد پرانيستىل سنگر، هHه 
كوي د دعوت درنو لوستونكو ته د هيواد او ولس كور0 او بهر0 دRمنان وروپيژ0 او تر ممكن 

  حده د دوى خاينانه دسيسې او توطيې شنVې او خنثى ك@ي.
واك[، 5ولنيز عدالت، و9@یزو حقونو، د مطبوعاتو خپلواکي، د قلم په هيواد كې د سولې، ولس   

او بيان د ازادي، او 5ول افغان ولس ته د ژوندانه د لوم@نيو بنسDيزو اسانتياو د برابرولو، او په 
لنVه كه ووايو د دموكراتيكو الرو، نه د "زور، زر، او تزوير" د الرې، د افغانانو د غوڅ اك`يت 

او د هغې ساتل او  fتىل او منيل مركزى ميل حكومت د جوړيدو  منe ته راتللپه خوRه د يو غ
هغه موخه او هدف دى چې د هغه په رNا كې د دعوت ميل خپرونه خپله مبارزه او  مالت@

.iندنه مخ په وړاندې بياRرس  
  خو! 

د دې Aراغ د روRانه ساتلو د پاره د گرانو لوستونكو مايل، قلمي مرستو او همكاريو ته د هر 
وخت نه خورا زيات رضورت دئ، كه زموږ د پاليس[ او د دعوت د ميل خپرونې د محتوا رسه 

دعوت خپرونه د ن@ۍ دعوت میVیا خپرونې او موافق ياست نو موږ  د دې جوگه ك@ۍ چې د 
ان گوټ گوټ ته ورسوو، او د هغه نااميده هيوادوالو له پاره د اميد ډیوې او گران افغانست

روRانه ک@و، كوم چې د ډول ډول ناخوالو له امله يې خپل اميد د السه ورك@ى دى، او داسې 
چvته چې افغان وي هلته دعوت وي يانې دا چې ډیرو هيوادوالو ته دعوت ورسيuي او زموږ 

يو زيات شمv هيودوالو ته مو دعوت رسوىل وي او دې هدف  ې به هله بيwايه نه وي چېHه
  ته رسيدل ستاسو درنو هيوادوالو او د دعوت مينه والو د مايل مرستو پرته ناشو0 دي.

  زموږ هيله د درنو لوستونكو Aخه دا ده چې په دې الره كې خپلې مرستې ونه سپموئ.  
  پته راواستوئ: لیکل شوېهمدې مخ کې په خپلې مايل مرستې په 

   او يا هم د پاك~ په منe كې د راجسرت پوستې د الرې.د بانک 
  يو 8ل بيا وايو : 

د افغان ولس پرته د هيواد د هي� سيايس ډلې �ايند9ي نه كوي او نه د میVیا دعوت ((
د افغان ولس ريfتينى غu او د هغو له میVیا خپلو خلكو پرته د چا پورې ت@لې ده. دعوت 

د  Aوک چې د افغانستان په باره كې فكر او د مسئوليت احساس كوي.ونې کوي پاره خپر 
  ))دعوت د خپلواکو رسنیو مرکز د پخوا  نه زیات اوس ستاسو مايل مرستو ته اړتیا لري

 ستاسو نه مخكې له مخكې مننه
 د دعوت اداره

 

د ناروې د هيواد نه خپريuي. د افغان ولس پرته د هيواد د هي�  چې دعوت
نه كوي. دعوت د افغان ولس ريfتينى تازیتوب اسډلې او غیر سیايس سيايس 

غu او د هغو له پاره خپريuي Aوك چې د افغانستان په باره كې فكر او د 
رو شوو ليكنو مسئوليت د درنو پمسئوليت احساس كوي. په دعوت كې د خ

ليكونكو په غاړه دى او رشط نه دى چې هره ليكنه دې د دعوت د نرشا� 
 پاليس[ رسه برابره وي.
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 "ن ه کولی شئ د دعوت مې�یا مايل مرسته وک�ۍ:

د پاك~ په مينe كې د دعوت په پاسنئ د بانک یا  )پيسېخپلې مرستې (
پته راوليuي. د دعوت مايل منبع د افغانستان خلك بانکی یا پوستى 

رسنیو مرکز د فعال ساتلو او د شوو ژمنو د  ود دعوت د خپلواک دي.
توب او الRه یره ستاسو مايل مرستې زموږ د بریالاپوره کولو له پ
و پر8ای د عمل ربدی. هر افغان باید تر خپله وسه د خپرمخت� زیری 
پوره ک@ي وخت د عمل دی احساس او خپل مسئولیت ،  ډ9ر ته راوو8ي
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حوزې  چې تازه د کوچیانو له رسه غuیuو فرزانه کوچ[ په دې �9ه کې د  دعوتد 
   دورې ته بریال[ شوې ده ۱۷نه د وليس جر9ې 

. د یو بامسولیته ده د یوې اته کسیزې کورنی Aلورم اوالد او دریمه لور کوچ[فرزانه 
د  5ولنېاو روڼ اندي اتل پالر او حوصله ناکې مور لور چې د خپلو لوNو راتلونکی یې د 

ده نیکمرغه وایي . هغه ده ک@ې نهمنفي خربو، 9یلو او منفي رواجونو لپاره قربا0 
جنسیتي توپیر (نجل[ توب) د تعلیم، يې کې  [چې د ډیر شمیر افغانانو برخالف کورن
  دندې او پرمخت� پر مخ خنV نه وو. 

Aن�ه مو وکولی شول د دې 5ولو 5ولنیزو ناخوالو رسه درس، تعلیم او لوړې زده : بز9ر
   ک@ې وک@ۍ؟

حصول لپاره به لوم@ي او  دا چې د درس او تعلیم دفرزانه کوچ[: 
زده ک@و 5ول  وبنسDیز 9امونه کورنی پورته کوي نو د خپل

درنې کورنی (مور او پالر) ته ورکوم. نن که هر  ېکریVت خپل
 یم.ساري مالت@، باور او هHو له برکته ېAه یم د دوی د ب

هرې نجل[ رسه چې د کورنی مالت@ وي 5ولنیزي ستونزې 
یر الندې نيش راوستی. په یې تر ډیره بریده خپل تاث

پfتنې 5ولنې کې د نجونو تعلیم نه يوا8ې دا چې تر 
وروستیو کلونو ان تر اوسه ډیر معمول ندی بلکه 

نwي ته استوي و چې لوNه یې Rو  [هغه کورن
کور او خپلوانو له منفي تبرصو رسه  ،د کيل

مخ کیuي چې دغه 5ولې خربې زما مور او 
هیله یې  [پالر نا اوریدلې وبللې او يوا8ین

  زموږ تعلیم وو.
د زده ک@و پر مهال د یوې پfتنې : بز9ر

پیغلې په تو9ه د کومو ستونزو او 
  چلینجونو رسه مخ وئ؟

تو9ه د پfتنو په سیمو کې د نجونو د زموږ په 5ولنه کې په 8ان�@ي فرزانه کوچ[: 
تعلیم پر وړاندې منفي ذهنیت حاکم دی. دغه 5ولنیز ذهنیت د پfتنې نجل[ د 
خیالونو ماNی ورړن�ې ک@ي په چا یې ډیر په چا کم خو 5ولې افغانانې یې زورولې زه 

  همچنان.
ل بغالن بله دا چې موږ د پلخمري په Rار کې ژوند کوو کور کې مو پfتو ویله خو په 5و 

کې زموږ خویندو ورونو او زر9ونه نورو پfتنو لپاره په مورن[ ژبه د زده ک@و زمینه نه 
وه مساعده نو دا هم یو چلنج وو په اوایلو کې. د دې ترAن� د کرغې@نې ج�@ې له 
وجهې د 5ولو افغانانو کورنی اقتصادي وضعیت خراب وو او ال دی نو دا هم زما لپاره 

ونې یوه عمده ستونزه وه . په 8ان�@ي ډول مې دغه ستونزه هلته لکه نورې افغانې نج
احساس ک@ه چې له Rونwي نه د فراغت رسه سم مې الال جان (پالر) متقاعد شو. له 
بده مرغه دوه وارې مې د اقتصادي ستونزو له کبله پوهنتون کې وقفه واخیسته خو 

دې ترAن� له موږ Aخه  کله چې مې دنده ترالسه ک@ه نو دغه ستونزه مې حل شوه. د
د خپلوانو (کاکا، ماما او ...) نفرت او بدبینی هم یو ذهني بوج وو زموږ لپاره. د هغوی 

 لپاره تر دولسم مکتب ویل د تحمل او هضم وړ نه وو نو پوهنتون ته ت� ...
Aه باعث شول چې د سیاست ډ9ر ته راوو8[، په داسې حال کې چې کوچ[، : بز9ر

  کار؟ بیا پfتنه او داسې

سیاست مې خوRیuي دا مې د خوRې رشته ده. غواړم سیاست وک@م فرزانه کوچ[: 
تر Aو د انتقاد په 8ای مې د وضعیت د بدلون لپاره هHه ک@ې وي. باوري یم چې له 
دغې الرې به د خپل ولس د ژوند سمون لپاره دوامداره کار وک@م. هر هغه ک@نه چې 

انتخاب ډیر اغیزمن وي. د خپل ولس د مجبوریت په مینه تررسه کیuي تر تصاديف 
ره او د رضورت انتها راته معلومه ده. زما په اند اوس تر بل هر وخت ډیر یمیده Aاان

د ولس په درد دردمنو او وطن ته ژمنو 8وانو سیاست والو ته جدي اړتیا لرو په 8ان�@ي 
اوږدمهاله ډول پfتنو wRینه سیاست والو ته هغوی ته چې په شعوري ډول یې 

  وطنپاله او ولسدوسته سیاست ته رادان�يل وي.
د هېواد روان وضعیت ستاسو له نظره Aن�ه دی، راتلونکې ته امیدواره یاست : بز9ر

  ویره لرئ؟له راتلونکې او که 
راتلونکي ته امیدواره یم، ولس د اوږدې فرزانه کوچ[: 

ج�@ې له خوله ور اوره ست@ی دی. سوله کیدونکې ده. 
خلک په بیداری ور8ني پرمخت�ونه او سیاسیون Aاري 
د ولس بیداري او مسولیت پذیري مې هیله منتیا 
زیاتوي. ملتونه دي چې خپل هیواد ته برخلیک 5اکي 

لو Rکار او هوRیار او بیداره ولس د نورو د مداخ
کیuي نه. له تیرو کلونو Aخه مو ډیر Aه زده ک@ل 

، سیايس ۍ، بیدار مننېاو همدغه د مسولیت 
شعور او له تیر Aخه زده ک@ه مو د روRانه سباوون 

  زیری راکوي.
مظلوم، بېوسه  وکوچیان چې د افغان تر 5ول: بز9ر

او له خپلو حقه حقوقو بې برخې او حتې د دې 
هېواد د Aلورم الس انسانان هم نه شمیرل کیuي 

Aه ستاسو په نظر د دې لوی قوم لویې ستونزې 
  دی؟

متاسفانه لکه Aن�ه چې تاسو وویل فرزانه کوچ[: 
د کوچیان له ډیرو ستونزو رسه مخ دي. له یوې خوا یې جن� ج�@و د کوچیتوب ژون

اقتصادي او 5ولنیز نظام ترې واخیست له بل پلوه اقلیمي رشایطو یې ژوند مترضره ک@ 
او تر 5ولو مهم یې د ژوند سمون ته د دولت او مرستندویه 5ولنو نه پاملرنې ژوند ور 

  سخت ک@ی دی.
  کوچیان په نني عرص کې هم د ژوند لوم@نیو حقونو ته الرسسی نلري.

نلري، د مور او ماشوم د م@ینې کچه په کوچیانو کې  روغتیایي خدمتونو ته الرسسی
  لوړه ده. ماشومان یې له تعلیم Aخه بې برخې دي. 

  مالداري یې له السه ورک@ې او Aر8ایونه یې غصب شوي. 
(حتی 8ینی کوچیان  د کوچیانو د اسکانو په برخه کې هی� عميل پرمخت� ندی شوی

چې مالداري یې هم له السه ورک@ې ال هم له Rاري او کلیوالو سیمو لرې غرو کې خیمو 
کې اويس، ماشومان یې بیسواده لویuي او له هر ډول سهولتونو بې برخې دي یوا8ې د 

هم د میشت کولو يې دې لپاره چې Rاري سیمو کې د اوسیدو 8ای نلري او دولت 
لی او له مالداری پرته یې د 8وانانو Aه کسب هم ندی زده چې پرو9رام په 5په درو 

  چیرې کراي کور ونیيس)
د fAاک اوبو ته الرسسی نلري (اک` سیمو کې له یوه مشرتک ډنA Vخه د 8ان او 
مالونو د fAاک لپاره D9ه اخيل) غوڅ اک`یت 8وانان یې بیکاره دي. اقتصادي برنامو 
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سکتوري ادارو لخوا له تطبیق کیدونکو پروژو کې Rکیل ندي. د کوچیانو لپاره د 
نظارت نکیuي. او تر 5ولو مهمه دا چې د کوچي غu او د ژوند واقعي انwور تر نورو نه 

  رسیuي. 
مدزی کوچی دی ولې د افغانستان حپه داسې حال کې چې رئیس جمهور هم یو ا: بز9ر

هوساینې او د هغوئ په پخوانیو او اوسنیو حکومتونو د کوچیانو د فرزانه کوچ[: 
  دایمي ډول د میشت کېدو له پاره کار نه دی ک@ی او یا نه دی شوی؟

رئیس جمهور غني د اقلیتونو، وروسته پاتې فرزانه کوچ[: 
قرشونو او مظلومو افغانانو په ت@او تل احساس مسولیت 
لري. په 8ان�@ي ډول د کوچیانو د ژوند د سمون لپاره ډیر 

ي کوچیانو ژوند کې بنیادي تغیرات نیک نیت لري او غواړ 
راويل. خو دا چې نو ولې کار ندی شوی علتونه یې ډیر دي. 

کم امنه او ناامنه  په لنVه تو9ه، د کوچیانو ژوند معموالً 
سیمو کی دی ناامنی د خدماتو د عرضې په وړاندې لوی 

Vله بلې خوا د کوچیانو د ژوند 8ان�@ې 8ان�@نه  ید خ�
د خدماتو د ارایې لپاره یو چلنج چې موسمي خوf8ت دی 

حکومت رسه کايف امکانات نشته او د کمو  هپلو  هدی له بل
امکاناتو Aخه د ډیرې استفادې لپاره ډیر کار او ماهره 

پروژو د  ومتخصصینو ته اړتیا لیدل کیuي د دې ترAن�ه مرستندویه 5ولنې هم د خپل
R ه کوي. د کوچیانو د ژوند د سمون بقا په فکر دي او کوچیانو رسه کار ته ډیر زړه نه

لپاره د حکومت په چوکاټ کې یوه مستقله اداره (د کوچیانو چارو سمون لوی او 
خپلواک ریاست) موجوده ده، له بده مرغه نوموړې اداره یوا8ې یوه پالیيس سازه اداره 
ده یاده اداره به له نورو سکتوري ادارو رسه یوا8ې همغuي کوي د بیل�ې په تو9ه د 
کوچي ماشومانو د تعلیمي وضعیت د Rه کیدو لپاره به د پوهنې وزارت رسه همغuي 
کوي، د روغتیا لپاره د عامې روغتیا وزارت رسه او د اسکانو لپاره د 8مکو له خپلواکې 

ړې اداره پالن او پالیيس جوړوي و ادارې او Rارجوړونې وزارت رسه او داسې نور. نوم
ته توجه نکوي. د کوچیانو اختصايص بودیجه بار بار یې تطبیق  هخو سکتوري وزارتون

د ادارو لخوا په بل کوډ ل�ول شوې او کوچیانو ته یې خیر ندی 
رسیدلی. د دې ترAن� د کوچی مرشانو لخوا دغې موضوع ته 
کمه پاملرنه او د کوچیانو د ژوند سمون لپاره د بنیادي کار په 

Rتنې او ولو او موظفو ادارو Aخه د حساب غوئمس دموخه 
او فشار نه شتون او داسې نور موارد د دې باعث شوي  [مالمت

 بنیادي بدلون شاهد نه اوسو. د ژوند کېپه چې د کوچیانو 
په تیرو Aه کم دوه لسیزو کې د ش±ل پfتانه ډیر و8پل :  بز9ر

  شول، او دا ل@ۍ ال روانه ده د دې ستونزې د حال الر Aه ده؟
محيل زورواکي په ش±ل کې  هو له بده مرغهفرزانه کوچ[: 

ډیر پfتانه مترضره ک@ل چې اوس هم اک`و د خپل ورغوي په 
ت�اکو جوړ ک@ي Rکيل کورونه پرې ایfي او په خیمو کې ژوند 
کوي 8که چې سیمې یې نا امنه شوي. د حل الره یې د محيل 

و ختمول دي تر Aو یو والیت ر زور واکیو او د قدرت وړو جزی
و شخص شخيص ملکیت نه وي. د ش±ل او ولسوايل نور د ی

ای د یو بل قوت يش نو باوري 8پfتانه که د یو بل پfو وهلو په 
سیمه د راج چلونکو له من�ولو 8ان خالص به خپله  هخپلپیم چې 

ک@ي. په 8ان�@ي ډول دغه مسولیت او ک@نه له 8وانانو Aخه 
 ډیره قربا0 او ډیر کار غواړي.

ولس استازې په راتلونکې وليس تاسو چې اوس د کوچی : بز9ر
جر9ې کې یاست تاسو یو 8ل بیا وایم دغه بېوسه مخلوق ته چې په اس±ن ستوری او 

  په 8مکه سیوری نه لري به Aه وک@ۍ؟
زه به خپل 5ول هغه مسولیتونه چې په قانون کې واضح شوي په Rه تو9ه فرزانه کوچ[: 

حروم او په حاشیه کې پاتې شوي تر رسه ک@م. خپل ولس رسه به پاتې کیuم. د کوچي م
ولس د ژوند رRتینی انwور به تر نورو رسوم، له حقه حقوقو به یې دفاع او پوRتنه 

په کیدونکي ظلم او د کوچي ماشوم د ژوند پر وړاندې په بې به کوم د دوی رسه 

به خوله پDه نک@م. د دې ترAن� به 8ان�@ې پاملرنه او وخت د کوچيانو د  [تفاوت
 مالداری نظام احیا او د کوچ[ میرمنې د اقتصادي ودې لپاره ورکوم.  اسکان، د

النه حل الر به Aه وي چې د کوچیانو حقوق پر 8ای او د ستاسو په نظر هغه عا: بز9ر
دوی د تل له پاره په افغانستان کې میشت شی او له حکومت او افغان ولس Aخه به 

  ستاسو غوRتنه Aه وي؟
د میشتېدو یا اسکان لپاره عادالنه الر د کوچیانو رایه او نظر د کوچیانو فرزانه کوچ[: 

د اختیارولو لپاره ده، دا چې  داخیستل د هغوی د راتلونکي ژون
غواړي مالداری ته ادامه ورک@ي او که Rاري ژوند او کسب زده ک@ه 
غواړي نو په لوم@ي صورت کې د داسې موډلونو رامنwته کول یا 

 يشراوړل چې هم کوچیان د عرصي ژوند له خوند او مزیت برخمن 
او هم وکوالی يش خپل مالداری ته دوام ورک@ي او دویم صورت 
کې د 8وانانو لپاره د کسب زده ک@ې او کارموندنې په برخه کې 
مرسته کول اړین دي. له حکومت او افغان پتمن ولس مې غوRتنه 

ده چې کوچیانو ته دې د یو خطر او بوج په سرت9ه نه بلکه د  دا
هیواد د اقتصادي ودې په الر کې د یو لوی او قدرFن پراته فرصت 

افغانستان دویم اقتصادي سکتور دی په تو9ه و9وري. مالداري د 
او وړه مالداري مکمل د کوچیانو رسه ده باور لرم چې که په دې 

 کار ويش په 5وله کې به د ميل اقتصاد د پیاوړتیا سبب يش. کې برخه 
̀ پfتانه سیاسیون د واک پر مهال له ډیرې محافظه کارۍ کار اخيل ایا تاسو : بز9ر اک

که په غوڅ ډول به د کوچیانو له حقونو او د هېواد د ميل  به هم د نورو په الر 8[ او
  D9و او ارزRتونو دفاع کوئ؟

د هیواد له ميل D9و او ارزRتونو دفاع به په قاطعانه ډول د ژوند تر فرزانه کوچ[: 
وروستی شیبې کوم او د کوچیانو له حقوقو به د خپل وکالت دورې تر وروستی ور8ې 

چې چیرې یو کوچی داسې پاتې وي چې زما د غu اوچتولو، نه بلکه تر هغې دفاع کوم 
هHې او مالت@ ته اړمن وي. د 5ولو مظلومو افغانانو باالخص کوچیانو لپاره به تل په مینه 

 او ویاړ خدمت کوم.
راتلونکی وليس جر9ې ته Aن�ه 9ورۍ چې د اوسنی یا : بز9ر

ا مخکیني په شان به د نفاق او شقاق مرکز وي او که د ملي�ر 
  قوتونو،  ملی D9و او ميل ارزRتونو د ساتنې او دفاع مرکز؟

فرزانه کوچ[: د وليس جر9ې اولسمه دوره به د مشرتکو 
 ارزRتونو Aخه د دفاع او ساتنې لوی سن�ر وي. انشاالله

 خربو او نتیجې ته یې Aومره هیلهروانو د سولې په ارتباط : بز9ر
  یاست؟ منه

فرزانه کوچ[: د سولې خربو اترو ته ډیره هیله منه یم، د سولې 
لپاره د 5ولو افغانانو همغuي کیدل مې ال هیله منتیا زیاتوي. هی� 

یو ه پداسې کورن[ نشو موندی چې له دغې اوږدې ج�@ې دې 
نه وي مترضره شوي خو دا چې اوس 5ول غواړي تیر  نه یو ډول

کوي دا ډیره ارزRتمنه خربه  هیر ک@ي او راتلونکي باندې Fرکز
ده. له بل پلو د ولس بیداري د سولې په ډایال9ونو کې کورکورانه 
نده بلکه د سولې موضوع ته یې له مختلفو ابعادو کتل لکه دا چې 
Aن�ه سوله؟ د چا په من�w@یتوب؟ د کومو ارزRتونو په بدل 
کې؟ په کوم قیمت؟ Aن�ه او ... دا 5ول هغه موضوعات دي چې 

ولې په خربو کې له نهایت دقت او ژورې کتنې Aخه کار د س
اخیستل په ډا9ه کوي. زه باوري یم چې د ج�@ې 5ولې Rکیلې 
ډلې له دې حالته ست@ي دي. سوله راتلونکې ده او په دغه موضوع 

په هکله هغه  ېکې Rه پرمخت�ونه شوي دي. هغه Aه اړین دي د سولې د خربو د نتیج
سته راوړنې مو له السه ورک@و او له صفر الیو چې اتلس کلنې  دا چې نه موږ دېته اماده

ي چې درِیe @ خربو کې په دې 5ین�ار کخپلو هم په  ورشوع ک@و او له نیکه مرغه طالبان
ل په شان نه وي. د موقت حکومت د رامنwته کیدو جدي مخالفه یم، 8به یې د تیر 

د نظامي 8واکونو نهایت  د wRو 5ولنیز او سیايس V9ون راته رسه کرRه بریfي او
 احرتام او قدردانی غوRتونکې یم.
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اوس که بیا ستاسو ژوند ته راشو د یوې پfتنې او افغانې پيغلې په تو9ه مو چې  :بز9ر
د ستونزه رسه مبارزه ک@ې، زده ک@ې مو ک@ی او اوس د سیاست میدان ته راوتې یاست 

پیغلو ته چې 5ولنیزي، کلتوري، او غواړۍ همداسې مخته الړه شئ، د هېواد نورو پfتنو 
امنیتي او د غریب[ ستونزې یې د درس، تعلیم او کار مخه نیيس ستاسو پیغام ورته 

 Aه دی؟
فرزانه کوچ[: غواړم په لنVه تو9ه ووایم چې قوي عزم د بریا تر اتیا سلنې راز دی. 

ن خویندو ته مې دا پیغام دی چې هیHکله هم مه مایوسه کیuئ، ماته مه منئ، 8ا
ضعیفه مه �9ئ، په 5ول قوت لوی خوبونه ووینی او د تعبیر لپاره یې په صداقت او 
قوت ودریuئ! تاسو پوهیuئ؟ هره هغه wRه چې نن تر اک`یتو په بهرته موقف کې 
ده یقینا چې هغې تر هغه اک`یتو ډیر زیار ویستی ډیره قربا0 یې ورک@ې، ډیره 

 خو سهار یې خپل هیلې په نغري کې د حوصله یې ک@ې، ډير یې شپې 8ان رسه ژړيل
  لو په 8ای بیا راپه زړه ک@ي او بیا یې هHه ک@ې. و سوز 

تاسو پوهیuئ؟ هره هغه پfتنه چې تاسو یې د پرمخت� شاهدان یاست هغې عین 
، وهمدغه ستونزې 9اليل کوم چې تاسو اوس وررسه مخ یاست، 5ولو به د خپل خپلوان

9اونVی او د کيل دوکاندار منفي تبرصې اوریديل وي، 5ولو به یوه ورځ د مو5ر بم په 
انفجار کې په س@ک کې چغه ک@ې وي، په 5ولو به داسې ورځ راغلې وي چې تر اوه 
کیلومرته به یې پیاده مزل ک@ی وي شل افغانی به یې بکس کې نه وي، په 5ولو به داسې 

ه درلودو له کبله به یې زړه آزار شوی وي، د دفرت د ور8ې راغلې وي چې د Rو جامو ن
همکارانو د پوهنتون د همصنفیانو او استادانو حتی د کورن[ له بد چلند رسه به مخ 
شوي وي هغه نظر چې د wRو د پرمخت� پر وړاندې د م±نعت لپاره یې د یوې وسیلې 

! جدي یې مه نیس[. په تو9ه کاروي خو پورته موارد او دېته ورته 5ول هی� مهمه ندي
مهمه دا ده چې په 8ان باور ولرئ، د ژوند لپاره یو هدف و5اکئ او خپل هدف ته د 
رسیدو لپاره خپل 5ول امکانات او 5ول توان Aخه کار واخلئ. راتلونکئ مو د تاسو د 

 قاطع پریک@ې په انتظار دی. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 مومند خان صالح

 شمېر یو Aن� تر 9وند جمعیت د کې افغانستان په 
 ک@ي؛ دي نه کارونه ستایلو د او Rه هم 9وندونو نورو

 پfتو او قام پfتون د یې غ@و او 9وند جمعیت د خو
    .شوي پاتې دRمنان سرت ژبې

 او شومې خپلې رسه رشم[ بې ډېرې په هم اوس دوی
 وړاندې پر قام پfتون د موخې ژبنیزې او سمتي ناوړه

[ ينژم د افغانستان لوی د مونu چې کله. بیایي مخ پر
 ژبه دري زما راغلو ته والیت بلخ Aخه (پېfور) پالزمینې

 یو Aیر په زما کې Rوونwي په مهال هغه زده وه نه هی�
 او دلېپوه نه ژبه دري په چې وه هم نور 8وانان شمیر

 ډېر مو کوR¿ وه 9ریوان او الس رسه ستونزو �9و د
  . ک@و زده ژبه دري چې کاوه،

 خو ؛وه پfتانه کوونکي زده سلنه ۹۰ مو کې 5ول�ي په 
او  المل ستونزو دغو د ،و ژبه دري په تدریس هم بیا

   . دي پfتانه پلوه جمعیت همدا مسوول
 باید زه چې درلود زیات ډېر شوق مې کې وخت دغه په
 چې مرغه بده د خو وک@م؛ کار هم کې رسن[ یوه په

 تاثیر او ولکې تر 9وند یاد د رسن[ 5ولې کې بلخ دلته
 قومونو نورو د که او ېو  رسن[ پfتنو د که وې الندې

 د خو وې؛ کې چوپ@ په 9وند منفور جمعیت د دوی
 سیمیزه یوه په چې شوم بریالی وروسته 8لو هلو ډېرو
 د ورسته کال یو د وچلوم خپرونه ادبې یوه کې راډیو
 رسمي راته کې راډیو همدغه په اساس په وړتیا خپلې
 . شوه راک@ل دنده

 نه Aه کوم نوم په تعصب د مې کې وختونو لوم@یو په
 سم نا خلکو 9وند یاد د دغو به رسه ما له خو پېژندل؛

 هی� نور چې شوم، پوه تېرېدو په وخت د کاوه چلند
 شوم پوه بیا ده خربه پfتنو او پfتو د یوازې نشته هم
 ژبې پfتو له یې دوی چې وایې، ته همدغې تعصب چې

   . کوي رسه پfتنو او
 و، نه Rه مې حاالت اقتصادي او وم مجبوره زه چې دا

 Aه هر ېد د پېژندل نه کې Rار مزار په مې Aوک ډېر
 او ستونزې دا نو وه خربه ژبې او قام لوي یو د بیره رس

 .زغملې مې به خربې 8ایه بې او کرکه دوی د
 چې به کله شم پوه هدف په خلکو دې د چې مې غوRتل

 پfتو په وررسه به ما نو راغی؛ ته دفرت پfتون کوم
 ویل او وهلې ملنVې راباندې بیا به دوی کولې؛ خربې

 ولې ته چې و دا یې به هدف ) بزن 9پ مسل±0  یې به
 د هم ما تېرېدو په وخت د ؟ېکو  نه خربې ژبه دري په

 فکري شمېر یو او واخیست کار Aخه تجربو خپلو
 قوي مDې زما Aو تر ک@ل 8ای پر 8ای هلته مې 8وانان

 خپل یوازي نه وم مخ رسه ستونزو �9و د هم به بیا .يش
 پالنې قام او ژبې خپلې بلکي مجبوریت ، غربت

 پر او و9اÃ ستونزې باید چې ک@م اړ ته دې احساس
   .وک@م مبارزه یې وړاندې

 پfتو یو وروسته تالوت کریم قرآن د سهار مې ورځ یوه
 خوا له رئیس د شېبه ه±غه چې ک@و نرش رشیف نعت
 دې Aخه راډیو له زما کوې Aه چې شو ووهل زن� راته

 او ستونزو کاله ۳ د خو .ده ک@ې جوړه راډیو طالبانو د
 رارسه هم مې همکار بل یو او زه شپه یوه وروسته ک@اونو

 زن� راته رئیس چې چلوله خپرونه مو ب�ه ژوندۍ په و

 کوي؟ خربې ولې پfتو په دا کوې Aه: ویل وې او ووهلو
 په خربو همدې د. دی نه ژوندون او شمشاد Aه خو دا

 ته پای کې نی±یی په هم خپرونه مې رسه اورېدو
 مې بیا . ک@ه وړاندې فاءعاست خپله مې سهار او ورسوله

 Aو له ورک@ه وي يس خپله لپاره کار د کې 8ای بل یو
 لپاره ازموینې د ته) کابل(مرکز یې وروسته ور8و

 ۶ دغو پهه.  و هم نور 8وانان ۶ شمول په زما وغوRتلم
   .  شوم بریالی زه کې کسانو

 رشیف مزار په دلته راواستوÃ ته رشیف مزار یې زه
 یې پلمه په اسنادو هغه او اسناد دا سبا او نن په کې

 خپله زه چې Aو تر ک@ې تېرې میاشتې دوه پوره راباندې
 هی� نوره شوم رس په الس دندې دغې له او شوم ست@ی
 د او وم پfتون چې وه دا 9ناه زما خو وه نه هم خربه
 Aوک کوم چې کله نو وم؛ نه Aخه خلکو پلوه تیجمع

 لپاره یدو  د خو بیا  وي نه Aخه 9وند د جمعیت د
   . وي کافر
 تعصب او نفرت دغه دوی د او ک@اوونو ، ستونزو دغو

 ورسوله D9ه یوه راته وړاندې پر ژبې پfتو او پfتنو د
 او ک@م پوه ارزRت په ژبې او خلکو خپلو د یې زه چې

 زما او ک@ جوړ 8وان مبارز یو راAخه یې کې 5وله په
 ورځ مې وړاندې پر دوی د  ک@ه قوي هم نوره یې اراده

 9وند یاد په هم Aه که . شوه زیاته کرکه او نفرت بلې تر
 جمعیتي چې مرغه بده د خو لري شتون هم پfتانه کې

 ژبې د نه سا� 8ان او Aوک[ خپلې یوازې دلته پfتانه
 خربه دا یوازې دوی قام، د هم نه او شته غم وررسه

 ورځ 5وله دوی د خو؛ کوو نه تعصب مونu چې اورېدلې
؟ و8پې ډول کوم په او Aن�ه پfتانه Aو تر دی کار همدا
 یې المل اصيل شوي کمزوري چې پfتانه مېشت دلته

 عادت خیاط[ په خو خپله دي پfتانه جمعیتي دا هم
 دغو د هم پfتانه نور Aو تر کوي کوR¿ هم بیا شوي
 له کې افغانستان په جمعیت . ک@ي غالمان خلکو

 او موخه 9وند دې د دی 9وند شوی جوړ Aخه اقلیتو
 تل دوی دي ورکول رول اک`یتو د ته اقلیتونو مرام

 پfتانه هغه وهلې ملن ته مسلو قومي او سمتي ژبنیزو،
 یې یا غولېديل دوی لري غ@یتوب کې 9وند یاد په چې
 مهم مادیات ته خلکو دې .شوی م@ احساس پfتني هم
 مورن[ خپلې د یا ويس، بې قام پfتون خپل د نه دي
  .ارزRت ژبې

 !هیله په بېدارۍ د قام پfتون د
          2019/3/5رشیف مزار   
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 منبع: نیویارک �ایمز

منظور احمد پ�تین لیکوال:  

 ژباړن: ستانه �ل احمدزی

د هیواد (پاکستان) قوی اردو هHه کوي چې د مد0 
حقونو سوله یېز غور8ن� مات ک@ي. د پاکستان د پوځ 

م کال د افغانستان پولې ته د ش±لی  ۲۰۰۹له خوا په 
وزیرستان، په قبائیلی سیمه (فا5ا) کې د قوي پو8ی 
عملیاتو له کبله ما خپل کور له السه ورک@ او موږ اړ شوو 

   چې خپل کلی پریuدو.
په خیرب پfتونخوا صوبې، قبایيل 
سیمو، چې اوس له خیربپfتونخوا 
رسه یو8ای شوي، او دغه راز 

میلیونه  ۳۷یبا بلوچستان کې تقر
پfتانه ژوند کوي، زمونu دغه غریبه 
سیمه د تروریزم په خالف په اوږدې 

  ج�@ی کې ویجاړه شوه.
کله چې زه په لیسه یا هایی سکول 
کې وم نو مونu ډیره اس±عیل خان 

مایله  ۱۰۰ته الړو، چې زمونA uخه 
م  ۲۰۰۱پاکستان له  لری پروت دی. 

په کال Aخه راپه دې خوا د تروریزم 
خالف په ج�@ی کې د برخې اخیستو 

ملیونه تنه  ۶له کبله زموږ د سیمې 
بې 8ایه شوي دي. د دې مودې نه را په دې خوا په 
لس�ونه زره پfتانه د تروریستی حملو او پو8ي عملیاتو 
له کبله وژل شوي، خو زمونu اقتصادي ستونزې، سیايس 

ر نه حقوق او تکلیفونه ال تراوسه پاکستان او ن@ۍ ته ډی
دې روRانه، 8که چې د طالبانو د سقوط نه وروسته په 

  دې سیمه باندې ډیر مختلف جن�یايل تیر شوي دي.
حکومت مونu له پام وغور8ولو او هیر یې ک@و کله چې 

اوسیدونکې قتلول او په  یې دغه جن�یايل او د سیمې 
وحشت رسه يې وژل. د جن�یالیو په خالف د پاکستان 

انه رسه سپکاوی، بدمرغي، د عامو پو8ی عملیاتو له 8
و9@و وژنه، بې 8ایه کیدنه، جربي ورکیدنه، د ژوندانه 
چارو او معشیت خرابول درلودل. د پو8ی عملیاتو په 
دوران کې هی� یو ژورنالیست ته د قببایيل سیمو د ت� 

  اجازه نه ورکول کیدله.
کومو پfتنو چې دا سیمې پریfودلی وئ او نورو Rارونو 

وي وو ، په مشکوک سرت9ه ورته کتل کېدل او ته کVه ش
د دRمن[ چلند وررسه کیده. مونu د تره�رو طرفداره 
او خواخوږي �9ل کیدلو. ما زده ک@ې کولې چې د ژویو 
یا حیواناتو طبیب شم، خو د خپلو خلکو دغه خراب 

غمجن وضیعت زه او نور مل�ري اړ ک@و چې مد0 
  فعالیت پیل ک@و.

ۍ کې نقیب الله محسود، یو تجار م کال په جنور  ۲۰۱۸
او د لوړو هیلو خاوند چې په کراچ[ Rار کې یې کاروبار 

. د سند ایالت پولیسو لخوا چې مرشي یې یو درلود
مشهور بدنام آفیرس راؤ انور کوله، ووژل شو. Rاغلی 

زیات  ۴۰۰انور، چې د مح�مې له فیصلې پرته یې تر 
  چکر وهي. قتلونه ک@ي، په ض±نت خويش شو او آزاد

 

نورو مل�رو رسه یو8ای د ډیره اس±عیل خان  ۲۰زه له 
 uخه تر پالزمینه اسالم آباد پورې په الریون راووتلو. غA
خپور شو، مونu پر خپل وخت اسالم آباد ته ورسیدو او 
په زر9ونه کسانو الریون کې 
برخه واخیسته. مونu خپل 
غور8ن� د پfتون تحفوظ 
مومین~ یا پfتون ژغورنی 
 uغور8ن� بولو. زمون
غور8ن� یو سوله یېز او پر 
آمن غور8ن� دی چې د 
پfتنو لپاره د امنیت او 
سیايس حقونو غوRتونکی 
دی. د نقیب الله محسود له 
وژنې له پلDنې او انصاف نه 
نیولی بیا د زر9ونه نورو 
پfتنو تر وژنی پورې چې د 
جن�یالیو او امنیتي 8واکونو 

u د خلکو لخوا تررسه شوي، د تحقیقاتو غوRتنه کوو. مون
  د جربي ورکیدنې خاFه غواړو.

د وفاداره او مالیه ورکوونکو اتباعو په صفت، مونu د 
پاکستان له امنیتی چارواکو Aخه غوRتنه کوو چې 
زمونu د ساتنې کردار ادا ک@ي، په س@کونو باندې د مو5ر 
د تالش[ په 8ایونو او د عملیاتو په وخت کې د خلکو 

اسالم آباد Aخه غواړو چې په تکلیفول بند ک@ي. مونu له 
خ¿ ک@ي ماینونه او ناچاودیدونکي مواد  کېوزیرستان 
  پاک ک@ي.

مونu له پو8ی چارواکو رسه 8ینې غونVې او مالقاتونه 
وک@ل، خپلې اندیfنې مو وررسه رشیکې ک@ې خو دوی 
 uنو په هکله هی� اقدامات ونه ک@ل. مونfد اندی uزمون

وک@ل او دوام مو ورک@، هیله ډیری پرلتونه او الریونونه 
 وه چې د پاکستان

رهربان به یې واوري او اقدامات به وک@ي. په بدل کې، 
  هغوی د تهدید او تشدد نه کار واخیست.

د هر لوی الریون نه وروسته، پولیسو د پfتون ژغورنې 
غور8ن� مد0 فعاالن او ح±یت کوونکي د بلوا9رو، 

مه بندیان او جریمه خیانت کوونکو او تروریستانو په نا
ک@ل. زمونu 8یني مد0 فعاالن ال تراوسه په زندانونو کې 

پراته دي لکه د استع±ري دورې تعصب او تبعیض 
  قانون، کوم چې په کتابونو کې نشته.

کله چې مونu عسکر شو، دوی طالبان خالص او زنwیرونه 
یې ورخويش ک@ل. په جوالی میاشت کې د طالبانو له خوا 

fتون ژغورنې غور8ن� مد0 فعاالن او ح±یت Aلور د پ
کوونکی یې ووژل او په درجنو نور یې سخت 5پیان ک@ل. 

پوځ یو ویاند دغه طالبان د سولې کمیسیون غ@ي  د 
معرفی ک@ل او وستایل شول چې د تروریزم په ضد یې 
ج�@ه ک@ی او د دوی رسه یې په ثبات او آرام[ کې رول 

  لوبولی.
د فربوری، آرمان لوNی  ۲ کې، په په دې نuدې وختونو 

چې په یو کالج کې استاذ او د غور8ن� یو مخک¿ 
ؤ، په بلوچستان کې د یوې تره�ریز حملی نه  رهرب 

وروسته د الریون کولو په خاطر د پولیسو لخوا په وهلو 
وم@. زما مدنی فعاالنو مل�رو او ما د هغه جنازه او خاورو 

نu په مراسمو کې ته سپارولو کې برخه واخیسته. مو 
اشرتاک وک@، خو مجبوره یې ک@و چې د نیمي شپې نه 
وروسته بلوچستان پریuدو. مونu مو5ر چالوه چې امنیتي 
 uپر مو5ر باندې ډزې وک@ې. زمون u8واکونو زمون
فعالیتونه او غوRتنې د هیواد د اساسی قانون مطابق 
دي، خو پوځ کوR¿ کوي چې مونu خاینین او د دRمن 

  ی.یوR جاسوسان
د پاکستان پوځ یا ایسDیبلیشمین~ دا تائید ک@ې چې د 
پاکستان میVیا بلخصوص ور8پاNو او تلویزونونو د پfتون 
ژغورنی غور8ن� په هکله هی� راپور او خربونه نه دې 
خپاره ک@ي او د غور8ن� خالف منفی تبلیغات کوي. د 
پاکستان پوځ په زر9ونه داسې نغارې غuويل چې مونu یې 

غانستان او هندوستان او امریکا جاسوسان یاد ک@ي د اف
یو. زمونu زیاته برخه مدنی فعاالن، خصوصاً wRینه 
فعاالنې په انالین تو9ه ډیر په بې رحم[ رسه Rکنwل او 
8ورول کیuی. د خواله رسنیو یو پوس~، چې کمپاینی 
ب�ه درلوده، د استخباراتو لخوا مونu ته د خرباوی یو 

   سبب و9ر8ید.
شمیر زمونu د غور8ن� پلوی د وظیفو Aخه وش@ل یو 

شول. ډیر زیات مدنی فعاالن د تروریزم قانون الندې 
مجرمین و�9ل شول. احمدزیب محسود، کوم چې به په 
ماینونو کې صدمه لرونکی او اجباری ورک شوی کسانو 
لیستونه او معلومات راغونVول، چې یو وخت په خپله هم 

جنوری میاشت کې ونیول ورته صدمه رسیدلی ؤه، په 
شو.حیات پریغل، یو بل مدنی فعال دی، د Aو میاشتو 
لپاره زندانی ؤ چې ولی یې زمونu د غور8ن� Aخه په 
خواله رسنیو کې مالت@ کولو. هغه په اکتوبر کې له زندانه 
خوشی شو او د هیواد بهر ت� باندې یې بندیز ول�ید چې 

سه ورک@ه، کومه په دوب[ کې یې د دوایی کار وظیفه له ال
  چې د هغه لپاره د عاید منبع ؤه.
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مشهوره مدنی فعاله، د پاکستان  ه9اللی اس±عیل، یو 
فربوری، چې د  A۵خه د وتلو م±نعت پری شوی. په 

Rاغلی لوNی وژنی په هکله یې الریون کولو، د دیرش 
ساعتونو لپاره په یو نامعلوم 8ای کې یې په حبس محکوم 
شوی ؤه چې بیا له زندانه خوشی شوله. په اسالم آباد کې 

مدنی فعاالن د غور8ن� مالت@ی بندیان  ۱۷اوس هم 
  دی.

 د پاکستان نوی وزیراعظم عمران خان چې په ا9ست
میاشت کې واک ته ورسید، کوم چې یو وخت 8ان 
پfتون اصلیت Rودلو، لیکن د هغه حکومت زمونu د 
مدنی حقوقو او انصاف غوRتنو په هکله د دولت رویه 

  بدلولو کې ډیر لu یا ناچیزه عمل اجرا ک@ی.
د پاکستان فوځ غواړی چې په 5ولو چارو باندې مکمل 

نی غور8ن� کنDرول ولری. مونu کوم د تشدد یا ورا
پلوی نه یو، بلکی مونu غواړو چې پاکستان بیرته پر 
اساسی قانون سمبال ک@و. مونu د پاکستان د سرتی 
محکمی د اوسنیو فیصلو 8ینی مشهوری رسم یا نقاشی 

ک@ی چې فو8ی او استخباراتی ایجنسیانی باید د 
  سیاست او میVیا نه لری یا مداخلت ونه ک@ی.

د اصالحاتو راوستلو او هیواد جورولو په خاطر، 
د روغی جوړی کمیسیون مونu غواړو یو واقعی او 

ولرو، کوم چې ارزیابی، پلDنی او زمونu مشکالت 
او اندیfنی په صحیح تو9ه اداره ک@ی. د کوم 
وخت نه چې زمونu غور8ن� را Aر9ند شوی، د 
محکمی فیصلی نه مخکې وژلو په هکله عامه نظر 

د ورکیدنی په هکله د  وکې تغیر راغلی. د و9@ 
لویو 9وندونو نظر یو شوی او په پاکستان کې قابل 

  د قبول نه ده.
د قانون او جوړRتونو بدلونونه به وخت واخلی، 
خو لیکن د لسیزو هغه ویره او چوپتیا ماتیدل چې 

زمونu  د فو8ی سیستم په مقابل کې موجوده وه، 
یو سرته بریا او کامیابی ده، رسه د دې چې، د 

fتون ژغورنی غور8ن� رهربان او مرشان پ
  بندیان او له وظیفو لری شوی دی.

-------------------------------------------------------------------------------------- 

  (Anarchy)د انارش#

 سیايس اصطالح

 

 عظم الدین علیمي

  (Hierarchy)د فرد، ډلې یا 5ولنې لخوا د مراتبو سلسلې
او مرش یا رهرب نه منلو ته اناريش وايي. اناريش له یونا0 
کلمې، انارخي، Aخه اخیستل شوېده چې ان (نه) او ارخي 
مرش یا واکمن ته وايي. انارشیستي سیايس فلسفه، د 
خپلې خوRې سازمانونو یا اتحادیو پر بنس~ د والړې بې 
دولته 5ولنې مدافع ده. اناريش په عميل ساحه کې د 
دودیزو (عنعنوي) حکومتي ب�و او بنسDونو د له منwه 

ارشیزم د یو ملت وړنې رسه اړیکه مومي. همدارن�ه ان
هغه 8ان�@تیا Aر9ندوي چې حکومتي سیستم یا مرکزي 
اداره په کې نه وي او یا هم ډېره کمزورې وي. له دولت 

یزم مرکزي 5کی دی او انارشیستان رسه ضدیت د انارش
  .مرکزي سیايس واک په Aر9ند ډول ردوي

کيØ اړخي فالسفه انارشیزم یا خپلرسي د کار9رې طبقې 
د D9و او ارمانونو مخالف سیاسی بهیر �9ي. د هغوي له 
نظره انارشیزم له طبقا� پلوه د کوچن[ بورژوای[ ریfه 

د  لري او د ارتجاعي خصلت درلودونکی بهیر دی.
کار9رې طبقې د D9و ساتندویه فلسفې بنس~ ایfوونکو، 
په خپل وخت کې د انارشیستانو پر ضد کلکه مبارزه 

  .ک@ې ده
، )۱۸۰۴ــ  ۱۷۲۴جرمني فیلسوف، ای±نویل کان~ (

�9لې او د رRتیني » له زور پرته قانون او آزادي«اناريش 
مد0 دولت له منwپان�ې (محتوی) يې تشه بللې ده. د 

له نظره د قانون د عميل کولو لپاره، د زور کان~ 
بدلوي. » پوچه سپارRتنه«نفی قانون پر یوه 

کان~ وايي دموکراتیک دولت هغه دی چې د 
 .قانون او آزادۍ د ساتنې لپاره زور کاروي

ای±نویل کان~ د حکومت Aلور ډولونه 8ان�@ي 
 :ک@ي دي

 ــ له زور پرته قانون او آزادي (اناريش)
 ۍ پرته قانون او زور (استبداد)ــ له آزاد

 ــ له آزادۍ او قانون پرته زور (وحشت)
 ــ له آزادۍ او قانون رسه زور (دموکرايس)

فرانسوي اصالح طلب، پيvي جوزف پروډهون 
ز) کې په خپل، ملکیت (۱۸۴۰، په )۱۸۶۵ــ  ۱۸۰۹(

Aه شی دي، اثر کې استدالل ک@ی دی چې د 
 .ونیيسحکومت 8اي باید منظمه اناريش 

له بده مرغه، په افغانستان کې له ډېر وخت 
راهیسې، اناريش د هیواد له اساسی ستونزو Aخه 
�9ل کېuي. رسه لدې چې مسل±نان د پاک قرآن 
له حکم رسه سم د اولواالمر پر اطاعت مکلف دي، 

په منe کې تېرو » اسالمي جهادي تنظیمونو«د 
wته کورنیو جن�ونو د انارش[ بدترینه ب�ه رامن

ک@ې وه. د بن تر کنفرانس وروسته، د انتقايل 
دولت تر جوړېدنې راهیسې بیا تر ننه پورې، د 
انارش[ ظواهر د کابل د دولت یوه مهمه ستونزه 
ده. په هیواد کې د قدرت جزیرې او په دولتي 
جوړRت کې د رشیکو زورواکانو په وسیله د 
اپوزیسیون دنده یوه داسې چاره ده چې د ن@ۍ په 

بل هیواد کې یې بېل�ه نه لیدل کېuي. د ميل  کوم
ستونزو د حل لپاره د ميل اج±ع مشکل له 

 .انارش[ Aخه رسچینه اخيل
په هیواد کې د خپلرسو 8واکونو، د زورواکانو د 
وسلو د 9ودامونو، د اربکیانو او د وليس پاAون تر 
نامه الندې د خوf8تونو شتون د دولت د 

عي، قیصاري، کمزورۍ Aر9ندې نfې دي. شجا
علیپور، نوید، جرئت، خراسا0، شنسب او داسې 
نور قانون ماتوونکي د بېالبېلو زورواکانو له 

 .ح±یې برخمن دي
په پاي کې اړینه ده وویل يش چې د انارش[ 
په ترویج او ساتنه کې د بهرنیو السونو 
دخالت د افغانانو له نظره پ~ نه دی. هغوي 

مرکزي  چې د انارش[ تسلط غواړي، قوي
  .دولت د 8ان پر D9ه نه �9ي

 

 ـ امریکا�الل� احد 
تاریخ په اوږدو کې په هر انقالب کې ��و د  د

بدلون په هغه غ" کې فعاله ون�ه اخیستې چې د 
3ولنیزې، اقتصادي او سیايس بې انصاف( ختمولو 
ته پورته شوی دی. د خپلو س6و تر 5ن4 د همدې 
ون�ې له امله دوی 3ولنیز، کلتوري او اقتصادي 

. همدې زن�یرونو په وليس دي زن�یرونه مات ک6ي
ند کې د دوی د برخې اخیستو او ور5خه د ABې ژو 

 .اخیستو مخه ډب ک6ې وه
د پHتون ژغورنې غورGن4 هم همداسې دی. دا 
هغه غورGن4 دی چې پHتنو ��و ته غوره موقع 
 Jي او په 3ولنه کې خپل دریGورکوي چې راوو
پياوړی ک6ي. د پHتون ژغورنې غورGن4 په جلسو 

�ون او اعرتايض غون�و کې د QB شمېر ��B و
لیدل شوی او د دوی پیاوړی غ" پکې اورېدل شوی 

 .دی
د پHتون ژغورنې غورGن4 مرشتابه نه یوازې د 
�ون هرکلی ک6ی دی بلکې پر پHتنو B و د��
��و یې غ" هم ک6ی دی چې د انصاف لپاره په 
مبارزه کې وررسه ودرې"ي. دغه راز یې ��و ته که 
 ډېره نه وي نو مساوي ون�ه ورک6ې چې د دې

غورGن4 استازويل وک6ي. دا مېرمنې خپل ژوند او 
خپلې شتمن( په داو کوي چې د پHتنو په وړاندې 
د پاکستا_ پوځ د بې انصافیو په وړاندې د 
اعرتاضونو مرشي وک6ي. دغه راز په دې کار دوی په 
پHتنه 3ولنه کې د ��و د دریJ د پیاوړي کولو 

 .لپاره هم کار کوي
دې د هرې پHتې ��ې بان دا په پاکستان او د

مسوولیت دی چې د پHتنو د حقونو او په حقیقت 
کې په سیايس او 3ولنیز ژوند کې د ��و د حقونو 
په مبارزه کې برخه واخيل. خواله رسنیو د دې 
غورGن4 په جوړولو او د پاکستان د پوGي شوي 
حکومت په وړاندې د اعرتاضونو په برخه کې مهمه 

ې د ن6ۍ په لرو بر کې ون�ه لرلې ده. له همدې الر 
پHتنې مېرمنې باید نه یوازې له دې غورGن4 رسه 
مرسته وک6ي بلکې د ن6یوالو پام هم په پاکستان 

 .کې د پHتنو بد حالت ته راواړوي
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 د بخمل او ململ سیاست

 امريکا -ملکزی هللا ولي
میالدي کال د مارچ په میاشت کې چې د  ۶۲۷د 

هجرت د شپuم کال د ذی القعدې له میاشتې رسه 
سمون خوري، حرضت محمد (ص) د مکې له 
قریشو رسه د حدیببې د سولې د ت@ون په پار، 
خربو ته کfیناست. کله چې وثیقه جوړه او د 
السلیک وخت شو نو د قریشو �اینده اعرتاض 

په 8ای دی، محمد  وک@ چې د محمد رسول الله
بن عبدالله ولیکل يش 8که چې موږ تا د رسول په 
صفت نه منو. صحابه ډیر په قهر او له خپلو 
8ایونو پاAیدل او له حرضت پیغمرب Aخه یې 
وپوRتل چې آیا تاسو په حقه پیغمرب نه یی؟ دوئ 
8واب ورک@ (هو، زه رسول الله یم) م�ر د یو سرت 

امر وک@ چې مصلحت پخاطر یی حرضت عيل ته 
سمه ده، د قریشو د استازي خربه واوره او محمد 
بن عبدالله وکاږه. دغه ت@ون ته قرانکریم د فتح 
مبین نوم ورک@ او حرضت پیغمرب خپل امت ته 
وRوده چې Rه مرشتوب او موخې ته رسیدل، له 
جوړې جاړې او د Aه واخله او Aه راک@ه پرته 

 ممکن نه وي. 
ان�ریز صدراعظم،  کال په ډسمرب کې ۲۰۱۳د 

ډیوډ کیمرون چین ته یو رسمي سفر درلود. له 
ت� Aو ور8ې وړاندی په لندن کې یو چینايي 
کلتوري مرکز ته الړ او له هغه 8ایه یی پخپلو 
8وانانو غu وک@ چې د فرانسوي او املا0 ژبو په 
8ای چینایي ژبه زده ک@ي. نوموړي پدی بسیا 

و لپاره د ونک@ه بلکې پخپله یی هم د Aو ور8
چیناi ژبې Fرین پیل ک@ تر Aو وکوالی يش په 
رسمي میلمستیا کې د Aو شیبو لپاره تعاريف 
خربې په چینایي ژبه وک@ي چې میلمه پال 
خوشحاله ک@ي. 8که د ترج±ن په ژبه خربې 
مغزو ته الر پیدا کوي، خو له کوربه رسه د هغه په 

رش ژبه خربې کول د زړه تل ته کوزیuي. پیرن�ي م
د همدی 8یرک[ له برکته وکوالی شول چې د 

ملیونو پونVو داسی یو ت@ون السلیک ک@ي  ۷۵۰
چې له مخې به یی چین زر9ونه محصلین د 
ان�لستان پوهنتونونو ته استوي او په تعلیمي او 

 نورو سکتورونو کې به پان�ونه کوي.
کال په نومرب کې د ترکیې جن�ي الوتکو پخپل  ۲۰۱۵د 

جنوà رسحد کې  د روسانو یوه سوخوئ بم 
غور8وونکې الوتکه وویشته چې پیلوټ او 5و5ې یی د 
سوریې په پوله پریوتې. انقرې اعالن وک@ چې موږ د 
خپل حریم Aخه دفاع ک@ی او له هی� چا Aخه بfنه 

روسته نه غواړو. خو د والدیمیر پو5ین لدی 9واښ و 
چې زموږ 9وزار به ډیر دردوونکی او پfی±نه کونکی 
وي، د ترکانو په خولې کې الړې وچې ک@ې. ولسمرش 
Rاغلی رجب اورډ9ان چې پخپله خربه مین او رسFبه 
واکمن دی، په سبان[ ورځ یی په 5ويDر کې د ترک[ په 

8ای په روس[ ژبه بfنه وغوRته او ژمنه یی وک@ه چې 
وړه پیfه بیا تکرار نيش. هغه هیHکله به داسی نا

پوهیده که 8ان مالمت نک@ي نو هر کال به Aلورنیم 
ملیونه رويس سیاالنیان او لدی درکه په ملیاردونو 
ډالرې له السه ورک@ي، نو د ترکیې د ميل D9و پخاطر 
یی د خپل غرور شمله په مwکه کیfوده او روسانو ته 

  یی پfی±نې Aر9نده ک@ه.
و خربو کول د م@ه غونې په شک نشته چې د 8ین

Aیر ترخه او لیکل یی د کورکمن په شان بد مزه 

وي خو حقیقت، حقیقت دی. د پاکستان 
صدراعظم عمران خان د روان کال د جنورۍ په 
شپuمه او د فربورۍ په اولسمه، د ابوظبي او 
سعودي ولیعهد شهزاد9ان اسالم آباد ته ور وبلل. 

یی هی� پروا د پرو5وکول او ترشیفا� اصولو 
ونک@ه، پخپل نفس نفیس رسه یی د دغو 
شهزاد9انو لپاره مو5روا0 وک@ه او له هوایي ډ9ره 
یی تر خپل دفرته ورسول. عربانو ته د همدی 

ملیارده ډالر، 8نې  ۲۶خوشامندو له بابته یی 
نغدې او Aه د پان�ونې په ب�ه تر السه ک@ل. شاید 

ري، خو د ډیرو ته به دا بیغر� او چاپلويس Rکا
خايل خزانې ډکول او خپل ولس ته روزي پیدا کول 

 د ميل مرشتابه د هوRیارتیا نfه �9ل کیuي.
همدا رن�ه تیره اون[ مو ولیدل کله چې عمران 
خان په پارملان کې د نیول شوي هندي پیلوټ د 
پریfودو اعالن وک@، نو د مخالف 9وند مرش 
شهباز رشیف دده میز ته مخامخ ودرید، مل@ی 
یی چک چک[ وک@ې او بیا یی په احساسا� لهجه 

5وله ن@ۍ دی واوري، مونu د خپل قیادت  وویل:
 تر شا والړ یو، موږ یوه خوله او یو غu یو. 

د سیاست په ډ9ر کې همدی هوRیارتیا او 
ډیپلوماس[ ته د بخمل سیاست او هâ ویل 
کیuي، چې یو ميل مرش Aرن�ه کوالی شی د 

@ې وک@ي، موخې ته خپل ولس په D9ه پریک
ورسیuې او خپل هیواد له جن� او غمیزې 

 وژغورې.
خو له بله پلوه، کله چې ولسمرش ارشف غني په 
کوزې پfتونخوا کې د یو سوله ایزغور8ن� او 
وليس داعیې د مالت@ په خاطر پخپل 5ویDر کې 
یو Aو کرRې ولیکلې. نو تر هر چا مل@ی د ارګ 
د ان�@ دننه د سپیدار له ماN[ د مخالفت تور 
لو9ي راپورته شول او هغه یی د پردو په چارو 

هنه او مداخله و�9له. همدا رن�ه مو کې السو 
ولیدل کله چې د هویت په پاNه کې د اسالم او 
افغان د نوم د لیکلو موضوع مطرح شوه چې د 
ميل اج±ع سمبول �9ل کیuي، نو تر 5ولو برب�د 
مخالفت هغه چا وک@ چې 8ان د جهاد، 
مقاومت او غنیمت وارثان بويل. دا هم نه 

یشن[ سرته هیروو چې زموږ د پارملان هم
راوړنه همدا وي چې کله د وکیل صاحبانو 
جیبونه خايل يش نو د وزیرانو د استیضاح باز 
9رم ک@ي او د افغان او افغانستا0 په ناروا 

 شخ@ه یو پر بل د بوتلونو 9وزارونه کوي. 
د سیاست پنVتان پدی باور دي، هر کله چې یو 
سیاستوال خپلې ميل D9ې د نورو په درشل کې 
نذرانه کولې، د خپلې اردو د ړن�ولو خوبونه یی لیدل 
او هغه Aه یی ویل چې کوالی یی نه شول او هغه Aه 

ډول نا یی کول چې ویالی یی نه شول، نو بیا دغه 
 بالغه، پیکه او 

  سیاست بلل کیuي.پ� سیاست، د ململ 
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  کار، تجربه او خدمت
غواړۍ په او  د  رسنیز کار رسه مینه ولرۍ که 

 وپاNبپfتو یا ان�لیيس ویدعوت میVیا پfتو/دري، 
نو  د ایمیل یا تلیفون  وک@ۍکې په خپله خوRه کار 

د لیارې د دعوت میVیا د ادارې رسه اړیکه 
  دعوت میVیا ستاسو او ستاسو له پاره -ونیس[
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 فروغ فرخزاد،
Bناهکاره 

 میرمن
 لیکواله: الیف شافاک

 ژباړن: عزت الله شینواری

  ۱۹۳۵تهران، کال 

د تهران په یوه سیمه کې نجل[ زیuیuي. دا کورن[ د 
دې ماشوم په زیuیدلو د اووه ماشومانو fAتنه کیuي، 
خو وروستی ماشوم یو عجیبه نبوغ لري 8که له نورو 
رسه ډیر توپv لري. دې ماشومې 8یرکه او پوRتونکې 
سرت9ې درلودې هیHکله نه بندیده تل به يې ویل او 

په کتاب لوستلو، نقاش[ او د پوRتل. دا ماشومه نجل[ 
ن@ۍ د پیدایfت په حقیقت د 8ان په پوهولو مینه وه. 
دا ماشومه سرته شوه او په فروغ فرخزاد بدله شوه. د 
ایران 5ولنه په هغه وخت کې د نن په Aیر نه وه یوه لویه 

کلن[ کې واده  ۱۶خامويش پرې غوړیدلې وه. هغې په 
A ان فکرRو. کور به يې وک@ خاوند يې د قلم او رو åf

تل له کتابونو ډک وو. هغوی یو کال وروسته د یوه زوی 
بدبختانه دا   fAتنان شول، نوم يې پری کامیار کیfود.

واده ډیره موده ونه پایېد، له دوه کلونو وروسته نه 
تفاهم دې ته اړ ک@ل چې رسه جال يش. فروغ په هغه 

تر » 9ناهونه او 9ناهکارانو«وخت کې یو عجیبه شعر 
عنوان الندي خپور ک@. چې د شعر مطلع داسې 

 «…9ناه مې وک@ه«ده:
فروغ په دې شعر کې د خپل ذوق په نسبت د یوه فرد 
په اړه غuیuې. یا د یوه بل مفهوم په ډول، هغه پپه دې 
شعر 8ان Rکاره کوي او په خپل 8ان نیوکه کوي. د دې 
شعر له چاپیدلو رسه جوخت یو شور جوړیuي او د 

لخوا پرې نیوکه کیuي. د دغو نیوکو ل@ۍ د هغې 5ولنې 
کورن[ او په تېره بیا د هغې په خواRې کیuي. د دغه 
شعر له چاپیدلو وروسته، هغه د خپل زوی له پالنې او 
له هغه رسه له کتنې هم محرومیuي لنVه دا چې له 
5ولنې Aخه ش@ل کیuي. د پام وړ خربه دا ده چې تر 

د هغې په وړاندې مخالفت 5ولو زیات روRانفکره طبقه 
 .کوي

 ۱۹۵۵د فروغ فرخزاد د شعرونو لوم@ۍ 5ول�ه په کال 
کې خپره شوه. هغه شعرونه په دي 5ول�ه کې راغيل وو 
چې د زړه له تله ویل شوي وو. او هره مطلع يې په یوه 
خاموشه فریاد پیل شوی و. Rکاره ده چې په یوه 5ولنه 

، د یوې 8وانې کې، چې د نارینه وو تر واک الندې وي
کونVې wRې ژوند ډیر سخت دی. حتی دا سخت[ د 
فروغ په Aیر د آزادي غوRتونکې میرمنې لپاره هم وې 

مات ک@ي وو. هغې کلک   چې د 5ولنې ناوړه دودونه يې 
سته له هغې وهوډ وک@ چې په خپلو پfو ودریuې او ور 

يې دوه شعري 5ول�ې، چې یوه د دیوال او بله د 9ناه 
 .پ شوېنومېده، چا

هغې د شعر ترAن� له سین± رسه هم یو ډول عجیبه 
يې هم یو مستند فلم کې نتیجه په مینه درلوده چې 

و. هغې په دغه فلم کې د جذامیانو » کور تور دی«
ستونزې رابرسیره ک@ي دي او یو ډیر اغیزناک آثر يې 

کې د تربیز په  ۱۹۶۲فروغ دا فلم په   وړاندی ک@ی. 
باباب اغی سیمه کې د جذامیانو د استو9نې په 8ای 
کې جوړ ک@ چې له خپریدو رسه جوخت يې رس په رس 
Aو ن@یوالې جایزې ترالسه ک@ې. هغه Aه چې 
حیرانوونکي دي فروغ چې کله دا فلم ثبتاوه د فلم د 
ثبت په 5وله موده کې یې په خپله له جذامیانو رسه ژوند 

اسی حال کې چې دا خپله هم پوهیده چې تیر ک@، په د
دا مرض ساري دی. په هغه موده کې یوه ماشوم هلک 
د فروغ پام 8انته واړوه. د دې زړه راRکونکي ماشوم 
نوم حسین و چې له یوه جذامې پالر او موره زیuیدلی 
و. فروغ د دې ماشوم پالنه په غاړه واخیسته. د فروغ 

چې په پایله کې کورن[ د هغې د دې هوډ مالت@ وک@ 
 .هغې د ماشوم Rوونې او روزنې ته پیل وک@

فروغ یوه لیون[ wRه ده چې ناپایه زړه، پراخ او بې پایه 
خیالونه لري. هغو کسانو چې دا 9ناهکاره وبلله هیHکله 

کال  ۱۹۶۳هم د هغې په باطني لویوالې پوه نشول. په 
کې يې د بل پیدایfت تر عنوان الندی یوه شعرې تول�ه 

اپ ک@ه. دا 5ول�ه په ایران کې یو له مهمو ادبې آثارو چ
�9ل کیuي. فروغ په ایران کې یوه اروپايې او په اروپا 
کې یوه ایران[ پيژندل کیuې. هغه یوه نوRت�ره او 
پيژندل شوې میرمن ده. هغې نشوای کوالی چې خپل 
5ول وخت له خپلو دوو زامنو رسه تیر ک@ي، خو له 

ه زړه مینه درلوده. د س@یو رسه هغوی دواړو رسه يې ل
يې اړیکه کله زیاته او کله کمېدله، هغې به 8ان له 

هغې تېزه د شمعې رسه ورته کاوه. فروغ مینه وه. 
ډرایوري ډیره خوRیده. فروغ هیHکله نه قانع کیده او 
هی� يش د هغه لوړ طبیعت نه رضا کاوه. یو له همدغو 

تل لپاره له  ور8و Aخه فروغ د رسعت قربان[ شوه او د
 .موږ Aخه والړه

یو Aه موده د فروغ کتابونه کم موندل کېدل. خو هغه 
کسان چې له دې رسه مینه لري کوالي يش چې د 
پروفیرس فرزانه میال0 له Aی@نو په دي اړه استفاده 
وک@ي. هغه یوه ایرانې االصله میرمن ده چې اوس په 
امریکا کې ده. هغې په حیرانوونکي ډول د فروغ 

فرخزاد په اړه مقالې او کتابونه لیکيل دي. د هغې د 
 .کتاب نوم هجا9انې او کلمې دی

تل د 8وانو نجونو لیکونه تر السه کوم، هغه لیکونه چې 
له شکایتونو ډک وي. د لیکونو عنوانونه د 5ولنې 
ستونزې دي او یا هم د هغه چاپvیال په اړه دي چې 

یسې له دوی پکې ژوند کوي. که وروسته د دغې ک
لوستلو په تاسو کې داسې Aوک وي چې غواړی لیکوال، 

شی خو په 5ولنه کې د شته ….شاعر، ډایریکDر او
ستونزو له المله 8ان شاته کوي، هغوی ته الرRوونه لرم: 

فروغ فرخزاد په   کلونو کې  ۱۹۵۰ -۱۹۴۰که چیري په 
دې بریال[ شوې ده چې خپله شاعري په لوړ غu تر هر 

A ،وک ونيش 8ایه ورسويA ن�ه نن ورځ يې یو
 !رسوالی؟

موږ کوالی شو چې د یوه او بل د ژوند له ستونزو الهام 
 واخلو او خپلې الرې ته دوام ورک@و

 
****************************************  

  زمری، Bيدړ او خر
زمري له Aن� تvيده 9وري چې زمری  د 9یدړکوم 

له فرصت D9ه پورته ک@ه، پ@ی يې  9یدړ ویده دی،
ړه، کله چې زمری ا راواخيست او زمری یې کلک پرې وت

چې  9وري چې بند په بند ت@ل شوی، ،راوی¿ شو
ی، دې ايې وواهه 8ان يې خالص نشو ک@  Aومره زورهر 

   ل:وخت کې يو خر راغی، زمري ورته ووي
که دې زه خالص ک@م نو نيم 8ن�ل به تاته دروبfم، خره 

زمري له پfو يې پ@ی خالص ک@، کله چې  ومنله د وررسه
زمری راپاAيده او 8ان يې وAنVه، نو خره ته يې مخ 

  .وه ويل زه تاته نيم 8ن�ل نه درکومااړ رو و 
  : خره وويل

 .همداسې ژمنه وک@ه ولې تاخو لu مخکې رارسه
  : زمري ورته وويل

نيم 8ن�ل نه بلکې 5ول تاته پريuدم، 8که په داسې 8ای 
 راپاAيuي او زمريان ت@ي او بيا بvته د 9یدړانکې چې 

نه دي خره پرم~ خوشې کيuي، هلته نور ماته اوسيدل 
   په کار.

افل او خوبويل نشو چې غهيHکله بايد دومره  :درس
او بيا خرو رسه د خپل 8ان د خالصولو  مو وت@ي، 9ېدړان

  .په پار معاملې ته اړ شو
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ه  کلیزه مو مبارکم۳۰د دعوت  
مین سال نرشاتی ۳۰ت Mناسب

  دعوت میدیا
  بزگربمديريت محمد طارق 
 کاندید اکادمیسین سیستانی  

  2018 /22/11       سوی�ن    

محمد طارق بزگر، یکی از نخبه گان فعال اطالعات جمعی در خارج از 
)، 2018- 1989ا (افغانستان است که قریب سی سال از بهرتین ایام عمر خود ر 

در راه  تنویر افکار و اذهان هموطنان خود با نرشمجله دعوت و سایت دعوت 
 .میدیا، رصف کرده است

توان هیچکدام از ما  در سال کار مطبوعاتی و آگاهی رسانی بال توقف و بدون مزد 30
  .نیستسایت دعوت میدیا همکاران قلمی 

آقای بزگر، چرا این همه وقت و انرژی و توان جسمی و مادی و معنوی خود را در این راه 
لتی بوده رصف کرده است؟ آیا علت این همه سعی و تالش او بخاطر کسب مقام و جاه دو 

افغانستان و مردم و زبان به است؟ نه خیر. من فکر میکنم که علتش ه±نا عشق بیکرانش 
و فرهنگش بوده و است. عشق و محبتی را که من در وجود این شخصیت خوش برخورد 

بار نسبت به افغانستان درک کرده ام ، کمرت از عشق و عالقه ای  ومؤدب و صبور و برد
 امان الله خان برای تعالی و ترقی کشور خود داشت.نیست که اعلیحرضت 

دانشمندان جامعه شناسی در مورد عوامل پدید آورندۀ شخصیت انسان میگویند : 
یعنی انسان با خصوصیات ژنتیکی » شخصیت ساختٔه وراثت و محیط زیست او است.«

ت. محیط آید، و پس از آن رس و کارش با محیط اجت±عی اطراف او اسخاصی به دنیا می
یا اهل روستا، مهد کودک و مکتب، و باالخره جامعه  اطراف، عبارت از خانواده، همسایگان

   .است که نقش مهمی در شکل دهی شخصیت انسان دارد
انسان از محیطی که در آن بزرگ شده است،  تاثیر می پذیرد، اگر از اطرافیان خود محبت 

و اگر خشونت دیده باشد، طبعاً خشن بار  دیده باشد، با دیگران با محبت  رفتار میکند
می آید و با دیگران از دِر خشونت پیش خواهد آمد. اما ذکاوت و خالقیت و ابتکار از 

یک جامعه، همه دارای  وراثت انسان رسچشمه میگیرد. به همین جهت است که انسانهای
عین قابلیت واستعداد و خالقیت نیستند و هر کدام شان، دارای مختصات و ویژه گی 

  .از یک دیگر مت±یز میگردند خصوصیتهاهای منحرص به خود اند که با ه±ن 
تا زمانی که انسان، در عرصه زندگی و کار وفعالیت از خود مهارت ولیاقتی تبارز نداده 

در موردش، نظری مشخصی ارائه کرد. فقط در روند کار و در پراتیک باشد، �یتوان 
زندگی است که ظرفیت انسان و توانائی هایش متبارز میگردد و دیگران را تحت تاثیر 

مثًال:  .خود قرار میدهد و حسن نظر یا سوء نظر اطرافیان را نسبت به خود برمی انگیزاند
صه های سیاسی، نظامی، اجت±عی، فرهنگی، انسانها با تبارز قابلیت های خاصی در عر 

فلسفی، یا هâی از خود آثاری (چون: کتاب، مقاله، رساله، یا اثر هâی از قبیل: آهنگ 
های موسیقی، مجسمه یا تابلوی نقاشی) برجای میگذارند و بخاطر آفریده های خویش، 

آدمهایی کاری درجامعه متبارز میگردند و صاحب نام و شهرتی میگردند. شناخå چنین 
مشکل نیست و میتوان از روی آثار شان، به طرز تفکر و ایده ها و نیات و پیام شان  پی 
برد و آنان را برای نسل های جوان حال و آیندۀ جامعه معرفی �ود. جوانان نیزعالقمند 
اند تا از کرکرت و کارنامه آدمهای موفق، برجسته و خالق تاسی بجویند و شخصیت خود را 

مل ببخشند. طبعاً این احساس آنها را بسوی تالش برای طی کردن پله های ترقی و تکا

تعالی و کسب درجات علمی باالتر و زندگی آبرومند و فارغ از کژی  و نادرستی تشویق 
  .میکند

آنهای که در ابراز لیاقت، خالقیت، درایت، کسب علم و فضیلت، راستی ودرستی و 
موفقانه عبورکرده باشند، نخبه گانی استند که مایۀ افتخار و وطندوستی از آزمون زمان 

رسمشق دیگران میگردند وهمواره الگوی 
راستی و درستی و انسان دوستی  پنداشته 
می شوند. اما انسانهای که فاقد استعداد و 
ذکاوت وخالقیت و لیاقت استند، معموًال 
به ریا کاری و Fلق و چاپلوسی و دروغ 

و معلومدار افراد زبون، متوسل میشوند، 
اپرچونست و ابن الوقتی اند که بخاطر 
حفظ یا کسب منافع شخصی، رس و گردن 
خم میکنند و برای جلب توجه ارباب قدرت 

   .حارضاند تن به هر پستی بدهند
هریکی از ما در زندگی روزمره خود، با 

مهای نیکوکار ونکونام، روبرو شده ایم. از آد ناپسندانسانهای خوب و  بد و  از هردو گروه
های فاسد و استفاده جو و دروغگو اظهار نفرت و انزجار  یاد میکنیم و از انسان به نیکی
از بحث بدور نرویم، بحث بررس محمد طارق بزگر، یکی از شخصیت های  .میکنیم

 فرهنگی افغانستان مقیم کشور ناروی است.

  ۲۰۰۷سیستانی و محمد طارق بزگر در ناروی
بزگر فرزند دره های رسسبز و کوهساران پوشیده از جنگالت طبیعی و درختان کاج و 
نشرت والیت کâ است. ُکـâ یکی از والیات دور افتاده در ش±ل رشق سلسه کوه 
هندوکش واقع شده و دارای مناظر طبیعی زیبا و دره های پرجاذبه و دلکش است. دراین 

شارهای زیبا و دالنگیز از میان سنگالخها جریان دارد دره ها، رودهای رسمست و پرآب با آب
  که مایه حیات انسان و حیوان ونبات منطقه است. 

جناب بزگر، در یک چنین فضای ازاد و خوش آب و هوا، در یک خانواده منور و تحصیل 
کرده و صاحب قلم پشتون با قابلیت و استعداد خالقیت و رسشار از حب وطن دوستی 

از عطوفت والدین و برادران و خواهران خود، محبت وصفا وصمیمیت دید و بدنیا آمد، و 
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راستی و صداقت شنید و بتدریج بزرگ و بزرگرت شد تا به مکتب رفت و از معلم و 
استادش نیز درس آزادگی و صداقت و محبت به وطن را ه±نگونه که در خانواده شنیده 

سن جوانی گذاشت و نزدیک بود صنف بود، به تکرار شنید و آموخت. بزگر وقتی قدم ب
یازدهم لیسۀ نادریه کابل راFام کند و بقیه پله های تحصیل را در وطنش طی کند، ولی 
متاسفانه  که تجاوز اتحاد شوروی برکشورش، او را از آغوش مادر وطن به دور ساخت. او 

یشاور رفت. مثل هزاران تن دیگر راه مهاجرت در پیش گرفت  واز کابل به پ 1980درسال 
در آنجا دروسش را ادامه داد ودر رشته علوم سیاسی و اسالم از پوهنتون پیشاور لیسانس 

   .سال عمرداشت، به کشور ناروی پناهنده شد 22یا  21گرفت و در حالی که 
درکشورناوری بحیث یک مهاجر افغانستان از ح±یت های اجت±عی  1988بزگر، درسال 

و فرهنگی کشور ناوری برخوردار گردید، ودر رشته کمپیوتر، میدیا و کمونیکیشن 
(مطبوعات وارتباطات)به تحصیل پرداخت. او درعرصه ژورنالیزم انرتنتی نیز در اسلو 

مدتی کار کرد و نیز از کشور  NRKولتی ناروې آموزش دید و در بزر9رتین تلویزیون د
درس و  انگلستان رشته دلخواه خود ژورنالیزم را بیشرت تقویت کرد. آقای بزگر در پهلوی

تحصیل خود در ناروی، در صدد برآمد تا به مردم افغانستان از یک طریق ساÃ خدمتی 
عی، خود را با دانش و انجام دهد. چون عالوه برذوق وعالقه به مطبوعات ورسانه های جم

دست به نرشیک  1988تیوری این رشته از علوم انسانی مجهز کرده بود، در دسمرب سال  
مجله ماهانه بنام دعوت زد.  بزگر خود گفته است که کار نرشاتی مجله دعوت را در اوج 
مشکالت، با امکانات اندکی از طریق نوشå با دست خود آغاز کرد و پس از نرش مجله، 

د را مجبور دید تا آن را برای هموطنان نزدیک خود ابتدا در کشورهای ناروی، سویدن خو 
و د�ارک توزیع �اید و مصارف پستی را هم از جیب خود بپردازد. بتدریح عالقمندان 
دعوت در کشورهای دیگر اروپائی و امریکایی بیشرت میشوند و او خود را مکلف می بیند 

ات و آگاهی رضوری سیاسی و اجت±عی و ادبی بود، به بیش تا دعوت را که حاوی اطالع
از پنجاه و پنج کشور اروپائی، آسیائی، امریکائی و افریقایی برای افغانان و دی�ر 

 .عالقمندان برساند
قرن بیستم، آقای بزگر کار بروز  ۹۰با رواج انرتنت و میدیای برقی، در نیمه دوم دهه 

 ،را به زبان های پشتو عوت میدیا و افغان سباوون، د۲۴دعوت میدیاهای رسانی سایت 
   .دری و انگلیسی و نارویژی با صداقت وطن پرستانه به مردم افغانستان ارائه کرده است

آقای بزگر بدون وابستگی به سازمان سیاسی خاصی، با دیدگاه فراخ هرگونه نظریات 
لحاظ او مورد احرتام  همه مخالف و موافق را مجال  نرش و امکان تبارز میدهد، به همین 

افغانان در رسارس دنیا و بخصوص همکاران قلمی و مطبوعاتی خود قراردارد و با خلق 
خوش و کرکرت عالی ای که از تربیت خانوادگی خود به ارث برده است، همه را گرویده 

 شخصیت متین و با وقار خود ساخته است.
سال میگذرد. او در  30عوت میدیا اینک از خدمات فرهنگی او به حیث مدیر مسئول د

این مدت بطور خستگی ناپذیری  در راه بیداری و تنویر اذهان و شعور جوانان کشور، 
نقش روشنگرانه خود را منحیثیک افغان وطندوست و خدمتگزار افغانستان به نحو خیلی 

   .تحسین برانگیز انجام داده و میدهد
ن تردید، ناشی از عشق عمیق او نسبت به این همه پشت کار و رصف وقت و انرژی، بدو 

مردم کشور و آگاهی دادن به مردمی است که خودش از میان انها بیرون آمده است. 
ازاین جهت جناب بزگر صاحب دین بزرگی برگردن ما افغانها دارد. بنا برین من این 

رازی این خدمات معنوی و با ارزش اقای بزگر را قابل تقدیر و ستایش میدانم و برای رسف
شخصیت برازنده و یکی از فرهنگیان نخبه کشور عمر طوالنی و توفیق مزید از خدا آرزو 

  . میکنم
  پایان

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************  

که د ن@یوال سDیج په پاسني لوژ 
کې، د نامي امپراطوریو او 
تهذیبونو د عروج او زوال تابلو ته 
8یر شو، نو هرو مرو به مو یقین 
رايش چې د خرش پرش پ@او ته د رسیدلو لپاره په پی@یو پی@یو مزلونه شوي ترAو 

 د دوئ د 8واک 8ول[  ډکه، ارته او  وغوړیuي. 
ژورو او غور8و پر8و یو ستومانه او دیته ورته تاریخ  د رسنیو دنیا هم د لوړو،

لري. د لرغو0 چین  دن� دیوالونه، د بغداد منارې، د بیروت کوAې، د اروپا 
Rیرازه ورشو9انې او د امریکا سیلکن ویيل، 5ول ددی شاهدان دي چې د ن@یوال 

مره کيل جوړول او یوه AنVه له بلې رسه نfلول Aومره 9ران، Aومره هHو او Aو 
 شو9یرونو ته اړتیا لري؟

له نن دیرش کاله وړاندی، د دعوت په نوم یوه کوچن[ او ساده پاNه د مطبوعاتو 
ددی سرت کاروان له وروست[ جوپې رسه یو8ای شوه او پدی زیuه او ش�لنه الره 

کال کی مل@ن[  ۱۹۸۸یی قدم وهل پیل ک@ل. ال د خاړپوAو شپې ور8ې وې چې په 
9وتو په ش±ر خلکو ته واستول شوه. د چاپ لپاره به کله  ش±ره چاپ او 8± د

پیسې وې نه و ې او  کله به د متوازنو اوغوRنو لیکنو او مقالو کمی وو، خو 5ین� 
 هوډ او کلکه اراده تل په غور8ن�ونو وه. 

دعوت کومه اس±0 صحیفه نده چې غلطي او اشتباه به نکوي. خو زما په آند، 
ه کوي چې سوله غواړي او هغه Aوک نن�وي چې د دعوت د هر هغه چا نن�

ج�@ې سپرغیو ته ببوزی وهي. دعوت د دریو لسیزو پدی اوږد او اللهنده سفر 
کې، د خپلو اصولو په رس  نه له چا رسه جوړه جاړه ک@ی او نه یی د Aه واخله او 
Aه راک@ه سودا ک@یده. دعوت د 5وپک او کوتک په 8ای د قلم او رNا مبارزه 

ل[ �9ي او له کرک[ Aخه، کرکه لري. دعوت د مینې ساندې زمزمه کوي او بریا
 د پخالینې له شعار رسه ستونې نرموي.

کال کې د دعوت خپرونې د رواجي پاNې په 8ای د ویبپاNې ب�ه  ۱۹۹۷کله چې په 
غوره او د انDرنی~ په نیل[ سپره شوه، نو غu یی د ن@ۍ په ډیرو برخو کې غوږونه 
پیدا ک@ل. دا اوسن[ کلیشه یی د یوې پراخې تجربې او Rه ذوق �اینده 9ي 

 کوي او Rایسته ډیر Aه پکې سرت9و، سرت9و ته کیuي.
او د یو مسلک د الرې الره وې، محمد طارق بز9ر د Rې حوصلې  8± کرش ورور

او Aر9ند لرلید خاوند دی. د مايل او تخنیکي ستونزو رسه رسه یی و کوالی 
شول تک تنها دومره غ~ او دروند پيDي ته اوږه Rکته ک@ي او دی 8ای�ي ته یی 

 را ورسوي. 
حله کې، د خدای بال موږ ولیدل چې د رويس Rکیالک په مهال او بیا وروسته مر 

ور8پاNې، مجلې او رقم رقم خپرونې را میدان ته شوې، خو په Aومره چDک[ چې 
راغلې وې په ه±غه رسعت رسه تری تم شوې. ولی دعوت د وخت او رشائطو 
9واRونو وارخطا نک@، میدان یی پرینfود او د منزل په لور خپل مزل یی 

، د افغا0 رسنیو په کتار کې همداسی جاري وساته. دعوت نن لوستونکي لري
خپل پرستیژ لري او د خرب او Aی@نو د یوې رسچینې په تو9ه ور باندی حساب 

 کیuي. 
هیله مند یم چې دعوت به د تیر په Aیر، په راتلونکې کې هم د خپل دین، ولس 
او ارزRتونو په Aن� کې وي. Fه لرم چې دعوت او د هغې اړونده خپرونې به 

 به و8لیuي او ال به 9@ندۍ او می@ن[ يش.ال وغوړیuي، ال 
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  شتوت�ارت، جرمني -استاد عمر پا�ون

دعوت رسه زما مل�رتیا ډیره پخوان[ ده چې لس�ونو کلونو ته 
خاپوړو کې وو په قلم به په Aو  هرسیuي. دعوت هغه وخت پ

محدودو مخونو کې په الس لیکلی چاپېده. دا دی اوس دعوت 
په کمپیو5ر او د انرتنت ن@ي کې لوی او بیل 8ای لري. دعوت 

Aلور جال  ده د دې په Aن� کېیوا8ې یوه چاپي جریده نه 
www.dawatmedia24.com , ویبپاNې دوه پfتو او درې

   www.afghansabawoon.comیوه ان�لیيس ،, www.dawatmedia.com  او
م د کار الندې دی، چې په چې ال ه www.astv24.com یو پfتو 5لویزیونی چینل 

  دې رسه دعوت یو رسنیز مرکز دی، یو 8واک دی، یو قوت دی. 
  زه ملانwي.ی) کل۳۰ه (مخو! زه بوډا شوم  خوشاله یم چې دعوت خپله دیرش

اد  Aخه بهر د افغانانو په 8ان�@ي و اوس نو یو س@ی په زغرده  ویلی يش چې د خپل هې
  (دعوت میVیا) شته.  رسنیز مرکز ډول د پfتنو یوه ن@یوال

دا 5ول د محمد طارق بز9ر نه ست@یکیدونکی  هلې 8لې 
دي چې په یوا8ې رس د دعوت جریده په Rکلی ډول ډول 

هېوادونو کې خپلو افغانانو او  ۵۶چاپ او د ن@ۍ نېژدی 
  غیر افغانانو ته رسیuي.

د هېواد Aخه بهر په مهاجرۍ او د مسافرۍ په ژوند کې 
A تfکاله  په پرله  ۳۰خه د دعوت د خپل شخصی ل�

پسې ډول چاپ، خپرول او تر مینه والو رسول Aه اسان او 
د هر چا د وس کار نه دی چې دا 5ول محمد طارق بز9ر 

ې رس پرمخ بیایي نو د لوی خدای  (ج) په 8صاحب په یوا
  دربار کې ورته اوږد عمر او قلم یې تاند غواړم.

و، مینه والو او په د دعوت درنو قلمي همکارانو، لوستونک
رس کې فرهن�یانو او فرهن�پالو Aخه هیله لرم چې دعوت 
درنې میVیا  او په رس کې د دعوت دروند مرش محمد طارق بز9ر صاحب یوازې 
پرینuدي لکه چې تر اوسه یې یوا8ې  پریfی نه دی په راتلونکې کې همداسې خپلې 

Aو په بهر کې زموږ دا فرهن�ي  5ولې مادي، معنوي او فرهن�ي مرستې روانې وسا� تر 
  کلتوری شمع تل روRانه وي.

په ورین تندی نرش ک@ي دي. یې یر Aه لیکلی دی چې تل ډدعوت ته مې پرله پسې 
تکراري لیکنو  تیریuم  خپل یو شعر ورته ډال[ کوم هیله لرم چې له دعوت ته   8لدا 

  و من الله التوفیق                                  خپله غیuه کې ورته 8ای ورک@ي.
********************************************************************************************************************************* 

 بلژیک – محمدنقیب تره خیل
 

�وانې پدې باور وه چې   �محمد طارق بز%ر له تنک
تفکرد معرفت او معرفت د هدایت او هدایت د 

نو  قناعت او د ری9تنی شخصیت تومنه ده. رضایت،
هغه د تفکر په قوت د پيسو %=لو پر �ای  د علم %=ل 
خوښ کHل. معرفت هاغه د معنویت واټ ته هدایت 

،Hچې د ثروت او  ک ،Hهدایت هاغه رايض او قانع ک
قدرت عمر لنQ او تنP وي. او بل که  د قدرت په وخت 

یا مستي کې د شخص نفس مهار او خيس نه وي؟ نو ب
او هوس زېYوي او له قدرت نه انحراف کوي چې له 

  امله یې ظلم او استبداد زېYیYي.
هر cومره چې د bولن� منوره او حاکمه طبقه ریاکاره 
خودخواه او جاطلبه کېYي، بیا همهغومره فتنه او فساد 

زېYوي، cنgه چې همداس� په افغان bولنه کې وشول 
کالو کې د هېواد  ۴۰په دا اوال هم کېYي. یو شمیر کسانو 

دننه او بهر په لس هاوو %وندونه تنظیمونه په سل هاوو 
آدn فرهنgي کولتوري bولني د هيواد، اسالم، انسان او 
قوم پالني ترنامه الندي جوړې کHی دي. خو هر هغه د 
ژمنو خالف عمل وکH، هغوئ د ثروت، شهرت او قدرت 

دفرتونه د موندو په tه همدا کولتور ي او سیايس 
اسالمیت انسانیت او قومیت پلورنې هت� %ر�ويل. له 
همدې المله د آرزxتنو پلورل د اکwو افغانانو عادت 
شوی. له bولنې حیا کQه شوی او بېرشمي په کې معاف 
شوی. همدا د ارزxتونو سودا%ر په جرب او ظلم ثروت او 
قدرت ترالسه کوي. بیا په ورته  ډول قدرت ترې آخستل 

. د سلطنت له مرګ رسه یی د شخصت مرګ کیYي
 جوخت وي.

دا منلې او عميل شوې وینا که انسان قدرت ته په %ونQو 
نيش ثروت ته خامخا تسلیمیYي. بز%رهم د ابراهیم ابن 
آدهم غوندې د خپل مضبوط ای�ن پر باور او د نفيس 

سپې�لتیا په قوت پورتنې وینا د خپل �ان په اړوند باطله 
 کHې.

م د بلخ سلطنت دعلم د ذده کHې او د انساا� آبن آده
خدمت پر مقصد د مکي معظمې پر قصد پرې9ود. ډېر 
کلونه وروسته د بحر په Q�cه آدهم  خپلې cېرې او 
 Pنc يل، پر آس سپورکس یې ترQ�% ېدلې جامېHش
تېرېYي، ورته �یر %ورې پېژ� یې چې زه خو د دې 

آدب یی سلطان یو وخت وزیر وم. ورک9ته کېYي او 
کوي، ورته وايي اِې  سلطانه ولې دې بې هې�ه خپل 
سلطنت اوعظمت پرې9ود او �ان دې پدې مصیبت او 
مشقت اخته کH. هغه ورله وایی، ترهغه  سلطنت مې دا 
ډېر پراخ  xکيل او با قدرته دی، ابراهیم ستنه بحر ته 
%ذاره وي، بیا غY کوي، راکHه س� مې، یو زر کبان له 

اوچتوي او د رسو زرو ستنې په شونQو کې اُبو رسونه 
نیولې وي. وايي، نه، زه مې خپله س� غواړم. شېبه 
وروسته همهغه ستنه یو کب ورته له اوبو رابايس. بل 
�ل ابن آدهم د مکې په کوcه کې قدم وهي، یو یهودې 
هلک له خپل سپي رسه ورپسې په تعقیب کې وي کله 

cه وخت چې  چې هاغه تم يش دا هلک هم tیYي. خو
ابراهیم د ناستو کسانو خواته رسیYي. دا هلک پرې 
داسې غY کوي؛ اې بوډا دا ستا ږیره xکلې ده، که زما د 
سپي لک�؟ هاغه ورته وايي زویه؛ که مې دا ږيره د خدای 
لپاره نه د ریا لپاره پرې اې9ې وي او په ورځ د محرش زه 

که په جهنم کې اوسم، نو د سپي لکې دې xکلې ده او 
په جنت کې یم بیا نو زما ږیره xکلې ده، هلک ړومبې 
خجالتیYي، بیا وردرومي د هغه السونه xکلوي او د 

  شهادت کلمه وا� مسل�ن کېYي. 
بز%ر صیب هم د ناروې په هست� او د �وان� په مستي 
کې ثروت او قدرت دواړه د علم د زدکHې او ري9تني 

د حق په خدمت په نسبت بابېزه و%�ل. تر cنP یې 
پلوې او د  باطل پر ضد د دعوت آدبې آخالقي او روزنیز 
سنgرجوړ کH. یقیناٌ چې ډېرو هېواد والو به د دعوت  په 
ر�ا د حقیقت الر مونديل وي. د دعوت رسن� د بز%ر 
ري9تینويل او یومخي اثباته وي چي د مکان، زمان او 
حاالتو تابع شوی ندي، نن هم خپل هدف ته هسې ژمن 

 کاله پخوا چې وه. ۳۰ه دي لک
ابراهیم د ادهم اوالدې ته د پالر میرا¡ سلطنت او 
ثروت بشپHه ورپرې9وول د آدهم اوالد چې د شخصیت 
مرشوعیت د سلطنت له درباره اخیستی وه. نو د 
سلطنت له بایللو رسه جوخت بېشخصیته هم شول، خو 
ابراهیم چې یو رس او دوه غوږه نوم ورکې مکې ته راغلې 

او د پوهې په ر�ا د عقېدي په مضبوطتیا د نفس په  وه،
سپې�لتیا د مهره بانه او عادل زړه په لرولو يې خپل 
کوچنې او لنQ عمره شخصیت سرتاو تلپا¢  کH. د دې 
تر cنP یې آن د کورنې مH شخصیت ژوندې وساته. د 
هر انسان د کار محصول د هغه  د حقیقي شخصیت ب�ه 

  xیي.
ت دي او دعوت د پوه� او د بز%ر شخصیت دعو  

  کولتور مرکز نن هم ژوندی دي اوسبا به هم وي.
    ۲۰۱۹/۲/۱۴محمدنقیب تره خیل
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دعوت د هيچا او هيR قدرت 
 تر تاثW الندي نده  تليل

  
  کاظم بي±ر نن�رهارى

 استادپخوانی د کابل پوهنتون 
   د قدر وړ بز9ر صيب عمر دى ډير شه!

دعوت جريده او بريfنا پاNه د تاسيس د ور8ي Aخه  د
بيا تر نن پوري د 9ران هيواد افغانستان او هيوادوالو 
په خدمت او چوپ@ کي مرصوفه او بوخته ده. او په دغه 

نرش او د حقايقو په  ليار کي مخ په وړاندي روانه ده او
هي� وخت دريغ نه دى ک@ى او د هيچا  ېخپرولو کي ي

او هي� قدرت تر تاثv الندي نده  تليل، او هيHکله يي 
8ان په ژبني، قبيلوي، مذهبي او سمتي تعصبونو او 
تبعيضونو ندى کک@ ک@ى. هر چا چې هر ډول حقايق 

8ينو  ليکيل هغه ته ېې لبيک وييل. حتى د په هره ژبه
او غ@و افکار ېې چي د وطن د منافعو حزà رهربانو 

رسه موافق وو بيله کوم ترصف Aخه چاپ او نرش 
ک@يدى او د هرچا نظر ته ېې د احرتام په سرت9ه کتىل 

 دى. 
دعوت چلوونکى Aرن�ه چې 8ان ته بز9ر وايي په  د

رRتيا چې علمي، انتقادي، انتبايي او اصالحي افکار ېې 
او نرش ک@يدى او دعوت په مwکه (نرشيه) کې کرىل  د

کلن عمر کې ډيرې خوږې او ترخې خاطرې  ٢٣په خپل 
وطنوالو ته په ن@يواله سويه وړاندې ک@يدى او د ژوندي 
تاريخ د يوې پاNې په شکل ېې په خپل زړۀ کې هم ساتىل 
دى. دعوت زمونu د هيواد د اوږدو مبارزو او هلو 8لو 

 دى ژوندى تاريخ لوستل کلن معارص تاريخ دى. د ٢٣
  او لرل  د هر افغان بچي ميل او اجت±عي وظيفه ده.

واد وال د وطن دفاع ته ېدعوت هميشه وطنوال او ه
دعوت او تشويق ک@ى دى او ميل مبارزه او جهاد ېې د تل 
 لپاره ژوندى ساتىل دى او پدغه لياره 5ين�ه والړه ده. او

5ولو اقتصادي او مايل مشکال تو رسه رسه  وي به. دعوت د
د نرش Aخه نده پاتې شوى او پدغه لياره کې د مبارزو 
وطنوالو قلمي او مادي مرستو ته اوس رضورت هم  شته. 

دعوت چلونکى د خپلو نورو مرصوفيتونو تر Aن�  چې  د
دعوت  پوره وخت کار هم کوي خپله کور� هم  چلوي د

 او چاپ Aخه بې خرب هم جريدې او بريfنا پاNې د نرش
  ندى پاتې شوى. 

دعوت بيطرفه جريده او بريfنا پاNه ده م�ر بې غرضه نده، 
8که چې د خپل هيواد د ميل مصالحو او د وطن د Fاميت 
مسووليت په غاړه لري. دغه غرض ته د رسيدلو لپاره ېې 
تل ميل vAې او  ميل مبارز شخصيتونه را دعوت کوي 

لحو او ميل D9و Aخه په دفاع قلمي چې د وطن د ميل مصا
دغه هدف او  مبارزې ته پرله پسې دوام ورک@ي. دعوت د

کلن عمر کې 8ان هر 8اى  ٢٣غرض په خاطر پخپل دغه 
ته رسوىل او د هر  ميل شخصيت رسه ېې په هره سويه له 
ميل مبارزينو Aخه نيوىل بيا تر پخوانيو پادشاهانو پورې 

ې ک@ي او 9رانو هيوادوالو مرکي او مصاحب ليدنې، کتنې،
دعوت پر مخ وړاندې ک@يدى. دعوت پخپل زړه  ته ېې د

کې ميل اثارو ته 8اى هم  ورک@ى او ميل نسخې ېې پخپل 
په يوه یې تل زړۀ کې ساتىل دى. او شاعران او ليکواالن 

خپلو نرشاتو په اوج کې هي� وخت  سويه نازوىل دى. او د
ب هv ک@ي او يا نده مغروره  شوى چې خپل ميل وجاي

  ميل شخصيتونه و5کوي. 
دعوت از مردم ما و مرد م  از دعوت ميباشد و از 
وحدت و اشتي ميل هميشه طرفداري کرده و مانع هر 
نوع تفرقه اندازي بوده و هست. دعوت براى بهبود 
وطن و مردم خود از هيچ گونه تبليغات و نرشات دريغ 

خود اعم از زن و جلوگvي ننموده و از کافه اى مردم 
و مرد مساويانه طرفداري و دفاع �وده اند. هيچ وقت  
خود را در گv ودار تفرقه و تبعيض ب� زن و مرد 
مرصوف نساخته و �يسازد. دعوت از حکومت هاى 

سال به اينطرف بې  ٢٣دست  نشانده اى اجانب از 
رح±نه انتقاد �وده و هيچ وقت اين نوع حکومت ها 

راه حل ميل ، وطني و مرشوع اعالن و حرکت ها را 
ننموده اند. رسدمداران اين نوع حکومت ها را 
مزدوران اجانب و حلقه بگوشان خارجي قلمداد کرده 
است. جنگ ساالران و اد م کشان را نفرين و در زمره 
نوکران خارجي قلمداد �وده اند. مداخله و دست 
اندازي خارجيان و دول همسايه را در وطن محبوب 
خود هميشه محکوم و انانيکه براى دول خارجي و 
همسايه در طبقات حاکم افغانستان کار ميکنند افشا 
و در زمره اى مزدوران اجانب معريف �وده است. 
دعوت هيچ وقت حيثيت ميل را به پول نفروخته و از 
رشف و حيثيت ميهني  دفاع و رسخط مبارزۀ خود 

  ساخته است.
ن و عنارص ضد ميل نه دعوت از توطيۀ توطىۀ گرا

هراسيده و با انها دست و پنجه نرم �وده است و به 
مبارزۀ بې امان خود ادامه داده و ميدهند. دعوت تا 
روزا زادي و ابادي مه� خود عنارص ميل و وطن 
دوست را براى مبارزۀ قلمي دعوت خواهند داد ومې 
دهند و ا زانها به نام نيک يا داوري ميکنند و خواهند 

رد. زيرا که دعوت از مردم و مرد م از دعوت ک
هستند. دعوت در اوج جوا0 خود بوده و جوان  مردانه  
به دعوت قلم به دستان پيگvانه مبادرت خواهند 
ورزيد تا روزيکه ميهن عزيز ما ازاد ، اباد، رس شار و 

  رسبلند باشد. به گفتۀ شاعر:
  يا جان رسد به جانان

  يا جان ز تن برايد

  الحاج عمر پا�ون-خدایهلویه 

 کاشکې چې پیدا وی لویه خدایه په یوه بله زمانه کې
 د اق رو، کهکشانو، د ستورو په یوه بله زمانه کې
 نه پاسپورت وی، نه ویزی وی، نه جال جال ملکونه
 یوه لویه دنیا وی په یوه عظیمه پراخه پی نه کې

 نه جن0 وی، نه ج/.ې وی نه توپونه، نه راک+ونه
امنیت وی، د 3ارونو د کلو په کو2ه کې سوله  

 تعلیم مفت وي، عالج مفت وي، کور ارزانه
 د ن.ۍ په هریو کونج کې 3:ې او نر وی اسوده کې

 یو دین وی، یو قانون وی، یوه ژبه یو کلتور وی
 یو حکومت وی، یو مرکز وی د Bمکې په نقشه کې
 3ه عدل وی، انصاف وی، ظلم نه وی په دنیا کې

ی او دوستی وی د ادم په اوالده کېورورولی و   
 راNB چې رسه یو شو کوL3 وک.و وروKو، ن.یوالو

 سوله راوړو، امن راوړو د ن.ۍ لویه قاره کې

کال، هاراید ناروې دعوت په مطبعه  ۱۹۸۹
 کې د چاپ په حال کې
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[اغلی محمد طارق بزBر 
  چې زه يې پيژنم

 

  کابلقدرت الله هېوادپال، 

ډېر وړوکوايل پيژنم، هم مې استاد  زه Rاغلې بز9ر له
  دی، هم الرRود او هم معنوي پالر.

ژوندي قومونه تل خپل نېکان هHوي او درناوی يې 
کوي. افغانستان چې نن له کومو ستونزو او نن�ونو 
تvيuي په داسې حال کې د قلم جهاد او غور8ن� د 
5وپک او زور له غور8ن�ه لوم@ی 8ای خپلوي، او 

دې سن�ر ډېر تک@ه او سپيHلې مبارز Rاغلې بز9ر د 
  دی.

زه Rاغلې بز9ر له ډېرې زمانې راپيژنم، هغه مې استاد 
دی، 8که د ليکنې چم يې راRودلی دی، او تل يې 
هHولی يم، اوس هم چې کله په 5ليفون رسه غuيuو، نو 
له کور0 احوال وروسته په ډېره خوږه ژبه او اصطالح 

ی، تل مې هHوي راپوRتي چې په وطن کې Aه حال د
چې يو Aه وليکه. هيHکله يې دا احساس نه دی راک@ی 
چې زه نه پوهيuم يا دا Aه چې دې ليکيل دي غلط يا 
اصالح غواړي 8که د دوی علم او پوهې ته زه هيHکله 
نشم رسيدالی او د دوی په وړاندې ليکنه به لکه ملر 

  ته چې شمع ږدی، خو تل يې هHولی يم.
تل يې افغانستان لوم@ی  الرRود مې دی 8که چې

ساتلی او هيHکله د حکومتونو، خوf8تونو او اشخاصو 
له مفکورو نه دی اغېزمن شوی، او دا درس يې راک@ی 
چې بچيه! تل دا هېواد لوم@ی و�9ه د اشخاصو او 
شخيص D9و لپاره ميل D9ی مه قربانوه، او معنوي پالر 
مې دی، 8که چې پداسې حاالتو کې يې الس راک@ی چې 
ما پخپله هم خپل Rه او بد نه پېژندل، او له خپل اوالد 
يې کم نه يم �9لی، زما په Rه تربيه او روزنه کې يې 

  فعاله ونVه اخيستې ده.

افغانان تل په درانه خوب ويده وي، آن نن چې ن@ۍ ته 
سپوږم[ لنVه Rکاري او د مريخ او نورو سيارو غمونو 

آرام نه پسې يې راخيستی، موږ خپل کوچنی هېواد 
ک@ای شو، او له درېيمې برخې زيات نفوس مو 

بيسواده دی، له سيايس او 5ولنيزو چارو ناخربه دی او 
هغوی چې خرب دي هم د پردو ببواللې وايي، او ملت 

لدې خوب Aخه راويfولو لپاره هم ډېر خلک نه 
9ر8ي، هر چا چې هر وخت وس شوې يا يې لدې 

خپلو جيبونو په خاورې پfې سپکې ک@ي او يا دلته د 
  ډکولو دي.

خو، ملتونه تل د هغوی اتلو بچيانو ساتيل دي، زموږ د 
تاريخ يوه لنVه داده چې تل يې رزمي او جن�ي اتالن 
 vنازويل دي، د قلم اتالن له پاملرنې پاتې دي، که ام
کروړ دی، بايزيد روRان دی او آن نuدې سيد ج±ل 

تاريخي کتاب الدين افغان پر دې يو هم داسې مؤثق او 
نشته چې 5ولې پوRتنې 8واب ک@ي، او موږ لدې 
وروسته بايد دا خالوې ډکې ک@و او ونازوو هغوی چې 
د دې ملت راويfولو لپاره نه ست@ې کيدونکې هلې 8لې 

  کوي.
له کومې ور8ې چې مې ليک لوست زده ک@ې له هغې 
ور8ې راهيسې دعوت لوÃ، او دوامداره لوستونکی يې 

ه بېطريف ساتلې ده، د ملت غم يې يم، تل يې خپل
خوړلې دی، په ننني سيايس چاپvيال کې چې ن@يوالو 
د افغانانو سيايس مفکورو او تبرصو کک@ولو او 8ان ته 
راړولو په خاطر په سل�ونه راډيو9انې، 5لويزونونه او 
خپرونې پيل ک@ي دي، له هر وخت زيات د بېطرفه او 

  ميل خپرونو رضورت ډېر احساسيuي.
R اغلې بز9ر مې خپل دی، د کورن[ غ@ې مو دی، او زه

وياړم چې په کورن[ کې داسې نن�يايل لرو، زه نه غواړم 
چې ووايم Aه خپلوي رسه لرو 8که دا به لوستونکو ته 
يو Aه شخيص او کورن[ معاملې Rکاره يش، خو دومره 
وايم، چې زه نن Aه يم په هغې کې د بز9ر صاحب ډېره 

د ژوند تر اخvي سل�[ به يې زه لويه ونVه ده، او 
احسا�ند او منندوی واوسم، او دلته زما له ليکنې 
هدف هم شخيص درناوی او مننه ده، او هم د دې ملت 
د يوه خوار غريب بچي په حيث مننه چې دې ملت د 
مفکورو په روRانولو کې يې نه ست@ي کيدونکې هلې 

  8لې ک@ي دي.
يل بز9ر نور ډېر له ما پرته زه Rه باور لرم چې Rاغ

8وانان روزيل دي او وررسه يې معنوي مرسته ک@ې ده، 
وررسه يې خپله پوهه او احساس راتلونکي نسل ته 
لېuدولې دی، چې Rه بيل�ه يې د 8وانانو دې 5ولنې دا 
احساس دی چې خپل نن�يايل ونازوي، په موږ کې خود 
خواهي او د بخل مرض ډېر دی، خو د بز9ر صاحب دا 

هم خوښ دی چې نور هHوي را ميدان ته يش ک±ل مې 
او پخپله ورته يوازې آسانتياوې برابروي او شاته يې 

  دريuي.
په پای کې ورته الډېرې برياوې غواړم، او Rه متيقن يم 
چې د علم او پوهې هغه صدقه جاريه چې دوی يې 

درويشت کاله وړاندې تهداب ايfې وو، د ډېرو 
لپاره يې د ثواب او ذهنونه روRان ک@ي او د 8ان 

  رسلوړۍ يوه دوامداره او تلپاتې رسچينه پريfې ده.
3اغلی قدرت الله د دعوت د ادارې یادونه: 

  هېوادپال د خپلې دندې تر2ن0 خپله ویبپاKه هم لري 

 مديريت || ]کنالوژي || مرشي

Leadership || Technology || Management  
  چې تر ډیره د هغه خپلې مسلکي، روزنیزې لیکنې 

پکې خپریuي د دعوت درانه لوستونکی کولی يش چې 
  د الندیني ادرس د لیارې تر w+ه واخيل:

www.hiwadpal.com  
  په کییف کې افغانه 3اپېرۍ

 
ري�تنې پې�ې کیسه ده چې محمد طارق د هغه 

بزwر لیکلې او اوس د کتاب په ب�ه چاپ شوې، 
مینه وال کوالی يش دا کتاب چې د یوې افغانې 
پر ژوند چې بدملنN ته اړ شوې، را2رخي کتاب د 

، خورا په زړه ییوې مرکې په ب�ه لیکل شوې د
اړخونو ته د افغانانو د ژوند ډیرو تورو  او پورې

  وته نیول شوې دهwهم پکې 
 یېالسه ک.ۍ په مستقیم ډول  رکه غواړۍ کتاب ت

نارویژي کرون  2۱۵۰خه د دفرت مې�یا د دعوت 
د پوست  -یورو) په بیه تر السه کوالی شئ   ۱۶(

. هیورو) د ۲۲نارویژي کرونه ( ۲۰۰د لیارې بیه 
  نه ویشل کیuي.کتاب وړیا 
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حوره سپې�لې چې نوم او تخلص يې د 
هغې ري9تينى مثال دى، يوه سپې�لې 

پ9تنه او اديبه پېغله ده، چې پ9تو ادب د 
دې آغلې په ليکنو، شاعرۍ او ژباړو xکىل 

نوموړې د الحاج عبدالباقى   رنگ اخيستى دى
گل احمد خان ملس� په اصل کې د  لور د ملک

لوگر واليت د پُل َعلم د حصارک کيل ده، خو د کابل 
خ²خانه مېنه کې، په يوه روڼ اندې، ديندارې او 

لومHن� زده کHې يې په  . پ9تنې کورن� کې زېYېدلې ده
کور او من´ين� زده کHې يې د ³ ³ ساره په عايل لېسه 

ريز کال کې د رحٰمن مېنې له هجري مل ۱۳۸۷په  .کې تر رسه کHي دي
لېسې cخه په برياليتوب رسه فارغه شوې ده او لوړې زده کHې يې د کابل 

هجري ملريز  ۱۳۹۱پوهنتون د ژبو او ادبياتو په پ9تو cانگې کې پيل او په 
حورې یوازې د پ9تو  . رسويل ديکال کې يې په برياليتوب رسه رس ته 

بلې متفاوتې برخې ته یې هم مخه کHه ادبیاتو په لیسانس بسنه ونکHه یوې 
سمسرت محصله هم ده، او  چې اوسمهال د اقتصاد پوهن´� د اخري (اتم)

 .ډ لري چې په دې برخه کې خپلې نورې لوړې زده کHې ال پرمخ یويسهو
جي ۔ آى ۔ زيQ مٔوسسې رسه يې د نصاب په جوړولو او د کتاب د ودې په 

د لسگونو علمي او مد� سيمينارونو غHې برخه کې هم مرسته کHې ده او 
را په دېخوا د مېرمن ادn او bولنيز  ويوولس کالاو هم له او فعاله گQونواله 

تل يې د .  او دوه کاله د مېرمن به² د اړيکو مسووله وه ،به² فعاله غHې
افغانو x´و دردونه او کHاوونه په خپلو ليکنو او شعرونو کې په ډېر ه¼ د 

cوکه بيان کHي دي، او شعرونه يې د پ9تنې bولنې يو ري9تينى قلم په 
دې فعاليتونو تر cنگ د هېواد د بچيانو د روزنې په موخه د  د .ان´ور دى

کابل تخنيکي او مسلکي زده کHو په انس=ي=وت کې يې د استادۍ دنده تر 
له �ينو غYېزو . له یې په پوره ای�ندارۍ پر مخ وړياالسه او تر اوسمه

ه. اډيو ) او چاپي ور�پا�و رسه يې لنQ مهاله او اوږد مهاله همکاري کHې د(ر 
د مېرمن به² له خوا په دوه جال کلن� ر�ا مشاعره کې د شعر په سيالیو 

بې شمېره ستاينليکونه او وياړنې  او همکې لومHۍ او دوهم مقام ايوارډونه 
 Hي دي چې هم ديې له مختلفو اد³ بنس=ونو او ادارو له خوا تر السه ک 

حورې  . دوى او هم يې د قدرمنې کورن� او دوستانو د پاره د وياړ �اى دى

ډيرو ستونزو او د نورو افغان میرمنو په ²c له 
حورې په خ=ه کې  کHاونو رسه مخ شوې خو د

بایله او په شاتP شتون نه درلود او په هر 
میدان کې لکه �النده ستوری �لیدلې 

ورې سپې�لې د د آغلې ح .ده
برياليتوبونو او السته راوړنو کې تر 
bولو ډېره ونQه د هغې پالر لرلې ده 
 ، چې تل لکه يو استواره غر د

دې تر شا والړ وو او ه�ولې يې 
   .ده

تر اوسه يې يو ژباړىل اثر چاپ 
شوى دى او دوه نور کتابونه يې 

۔ د راxکون ۱ . چاپ ته چمتو دي
۔ د لفظونو په ۲وړتيا ۔ چاپ شوى 

۔ ۳جنت کې شعري bولگه چاپ ته تياره 
  .هوډ او بريا چاپ ته چمتو

  

  

  له تانه لرې وم، بې تا مې �ذاره نه کېده

  غریبي ډیره وه، وال چې یوه دوه نه کېده

  ستا مل(رتیا، ستا تقدس، زما د مینې اظهار

  ستا عقیده نه کېده زما په دې ډول اظهار،

  ستا د وجود په خوشبویونو به مې سا اخیسته

  بې له تا هیچیرته وال چې زما شپه نه کېده

  اوس له تا لرې دومره ډیره فاصله لرمه

  هغه یو وخت وو، چې مې بې له تا شیبه نه کېده

  ما دې د سرت�و مقابل کې هی> ویلی نشوای

  ېدهدا ستا خاطر وو چې دBمن ته مې هم نه، نه ک

  ماچې به تلو ته زړ�ی Bه کE په والله قسم دی

  حورې بې تا به مې د تللو اراده نه کېده

  ۲۰۱۷می/  /۱۸   حوره سپې�لې      غزل  
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� �   حوره سپې�لې      �

  ما چې په دې سرته ن*ۍ کې زند�ي کوله

  یوازې تا ته، ستا په نوم مې شاعري کوله

  زه ورته غوږ ومه تر ډیره خو پې پوهه نه شوم

  کولهکیسه یې وک*له خو ډیره یې په سخت= 

  خربه نه ومه چې رد به شمه ستا د لوري

  زما د ست*ي ژوند کیسه به هر س*ي کوله

  زه مې د ژوند حادثې �ولې تجربې �Aمه

  کنه خو تا پسې مې Dه ډیره خواري کوله

  حورې پوهیFې ستا د پاره مې هیE ونه ویل

  یوازې ته وې چې په زړه دې پاچاهي کوله

 ۲۰۱۷مارچ/  /۱۴

  

  حورا سپې�لې      

  احساسوم لکه چې تا پسې مې زړه خوږی�ي

  شپېیل- وهلو باندې شون�ې د شپانه خوږی�ي

  ه ډیرچې به مې توری ک4ل جوره، 0وتو مې درد کاو 

  اوس په لیکلو شولې رو، د غزل نه خوږی�ي

  د بېلتانه په توره شپه باندې ډیوه ورکه وه

  ه خوږی�ي9د بېلتانه په شپه خو زړه د س4ي 

  ما به ویلو ته ډیر :ه لرل خو هیر به مې شول

  ې چا به ویل تا پسې ډیر زړه د هغه خوږی�يچ

  :وک دعوه 0یر، :وک مرور د جنت حورې غواړي

 اوس دغه ولس په خوب ویده خوږی�يAکه خو 

  

� � � 
 سرته شوې یم په الره باندې تللی شمه اوس 

 د ژوند له سختو له ژورو Bان ویستلی شمه

 اوس بې له تا خو ستا د نوم په یادولو رسه

 هر 2ه کوم ان په یوازې ژوند کولی شمه

 ته په دې فکر یې چې بې له مانه هی� نشې ک.ی

 خو زه په مات زړwی اوس هم لu لu خندلی شمه

 ه مې سا هم نه ک�لههغه یو وخت وو چې بې تان

 اوس زه په بل وجود کې سا یمه سا ک�لی شمه

 ما دومره پاکه مقدسه مینه وک.له چې

 دا ستا په نوم د جنت حورو کې راتللی شمه

 ۲۰۱۸فربوري/ /۷              حوره سپېDلې 

� � ����� �� 	
� ��  � ��
 نه 9ر8مه 9له د پخوا په شان په رشن� کې زه

 عمر په جن� کې زهراغلمه او لویه شومه 5ول 

 زه خو د پاریس له پیغلو نه یمه چې ژوبله شم

 تل یمه جانانه الس ت�اکې ستا په Aن� کې زه

 دلته یوه سیمه په عجیب نامه یادیuي اوس

 تا چې ویل اوسیuمه په کيل د ملن� کې زه

 اوس هم ستا د الس نfو ته ناسته یم احساس کوم

 نن� کې زهژوند کوم او م@ه به یم جانانه ستا په 

 زه به د جنت حورو ته Aه وړمه د 8ان رسه

 ستا د خو9ې عطر لNومه په لونM کې زه
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  حوره سپٻ�لې

  له زما سو 

  سوله په زړ�ی باندې زخمي ده  زما

  �وله شپه یې 

  ویر کومه 

  ورته ناسته یمه ژاړم 

  االهو په ژړغو% اواز وایم

  �وله ورځ یې 

  پرهرونو ته پ,+ ږدم 

  کله وژاړمه خدای ته 

  وایم خدایه دغه 1ه دي؟ 

  بې له ماپه بل چا نه دي 

  دا د کوم جرم سزا ده؟

  خپل شیرین اشنا ته مخ ک6م 

  ورته وژاړمه وایم 

  چې �ناه زما او ستا ده 

  ته رسه په جن; سوو  زه او

  نه خربه باندې دواړه =ه په نن; سوو 

  دواړه یو تربله =ه یوو 

  زه ضدي 

  ته ضدي تر ما بدتر یې او

  اخر 1ه وسوو جانانه؟ 

  زخمي زړ�ي درمانه  د

  زه له تانه مروره 

  اخر الړې مسافره

  Cه چې جوړه رسه وک6و 

  زه او ته به سوو خوشاله 

  نه به سوله وي بېDره 

  زه او ته یوو 

  چې خو=ي راوړو کاله ته

  د=مني دې نوره پریFده 

  راCه راسه غاړه راک6ه 

  لF په زړه رحم پیدا ک6ه 

  ستا په الس ده 

  دغه توره شپه سبا ک6ه 

  زما پاکه، مقدسه مینه راک6ه 

  خیر دی راشه 

  ماله Cان رسه پخال ک6ه 

  زما پاکه، مقدسه مینه راک6ه 

  بې له سولې �وره مرمه 

  په الله قسم کومه 

  بې له سولې ژوندون �ران دی 

  دا وطن لکه ایDن راباندې �ران دی 

  موږ ژوندي یوو 

  انسانان یوو 

  زمونF سولې ته اړتیا ده 

  جن; تیاره سوله رRا ده 

  

  حوره سپي!لې

 tuيw txوS ما د عمر  

  خپل سوچھ، سوچھ لفظونھ 

  �ې حسابھ س�3ې، س�3ې 

  د خوږمن زړ�ي دردونھ 

  پدې ت�2و �و �لو �ې 

  ستا قدم تھ قر�ا�ي ک.ې 

  خو ال س�3ې نھ يم ياره 

  ما راوړي �و �لونھ 

  دي پھ پ�ھ ستا لپاره 

  دا منظور ک.ه مروره 

  اوس، ستا نھ يم بختوره 

  نوى �ال دې مبارک شھ 

  زما او�ال دې مبارک شھ 

  زما ترخھ، ترخھ يادونھ 

  راLMA> ستا فر-ادونھ 

  Sول عمر ملون�ونھ  زما د

  ونھ ستا پھ برخھ ثواب

  اوس پھ تا شکر کومھ 

  زما پوره شول ارمانونھ 

  دا دوه درې درسره واخلھ 

  ما راوړي دي �لونھ 

t� مداw نور �ھ نھ وايم:   

  نوى �ال دې بختور شھ 

  درد او غم دې نوى �ال �ې 

  مرور شھ

  

 حوره سپېDلې  - غزل

 اوسیدلی نشمیوچا زړه کې  د یو چا ژوند د

 خو د یو چا له زړه نه هیDکله وتلی نشم

 یو زړه لرمه او یو ژوند لرم له تا یې قربان

 شکر پوهی�ې چې هیDکله له تا تللی نشم

 بس ته دعا وک4ه له خدایه مې ارمان وغواړه

 هیله مې ته یې بې له تا هیله کولی نشم

 د لیونتوب تر حده تاپسې راورسیدم

 سا اخیستلی نشموال قسم چې بې له تا 

 ته داسې مه وایه چې حورې ما یوازې پری�ده

 زه بې له تا یوه شيبه هم ژوند کولی نشم
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د انرتنيe مرض او 
  !خطرناک عوارض

 عبدالرشيد رشاد

انرتنیÀ د دې ترcنP چې ډېر معلومات ورcخه ترالسه 
کوو او زده کHې ورcخه کوو، �ینې زیانونه هم لري؛ په تېره 
بیا له انرتنیc Àخه زیات کار اخیستل یا کمپیوbر ته زیاته 

 .ناسته زموږ بدن ته xه نه ده
cه وخت چې موږ 

ه ناست يو انرتنېÀ ت
نو نه يوازې %وتې او 
سرت%ې مو فعاليت 
کوي بلکې bول بدن 
مو په فعاليت باندې 
اخته وي، مgر له بده 
مرغه چې زموږ دغه 
فعاليتونه په ورزش 

 .کې نه حسابېYي
هغه کسان چې زيات انرتنېÀ کاروي په يو شم² جسمي 
او روا� مشکالتو باندې اخته کېYي چې �ينې ناروغ� يې 

 :الندې ډول ديپه 
 :ـ د سرت9و ست@يا ۱

که له سرت%و cخه زياته استفاده وکHو نو ستHي کېYو، دا 
د تعجب خربه نه ده چې کله د انرتنېÀ د کارولو په مهال 

 سکرین یا صفحې ته زیات %ورو نو سرت%ې مو سو�ي
د مايو کلينيک د ډاکرتانو په باور دا کوم خطرناک مشکل 

اسرتاحت کولو وروسته خپله نه دى او له cه اندازه 
 .سمېYي

 :ـ د خپلې سالمت[ په اړه پريشا0 ۲
�ينې کسان انرتنېÀ د کارولو پر مهال په بدن کې د درد 
احساس کوي. ارواپوهان دې ډول حس ته د درد ناcاپه 

 .پې9ېدل وايي
له سالمت� cخه وېره او پريشانې دا ده چې فرد داسې حس 

لري. او دغه ډول کوي چې يو سخت روغتيايي مشکل 
پرېشانې د ډاکرتانو د طبي معاینو په نتيجه کې له من´ه 
نه �ي.په انرتنېÀ کې د ناسمو معلوماتو د حجم د زياتوايل 

 .له امله �ينو کسانو ته روا� مشکالتپیدا کېYي
 ـ رسدردي۳

 :کیYيډوله رس دردي من´ته  ۳د انرتنېÀ له کبله 
� رسدردي /۱gد خلق تن: 

دردي د فشار په نتيجه کې من´ته نه را�ي دا ډول رس 
اکwه وخت د غاړې د عضلو د کشېدلو او يا هم د سرت%و 

 .د دردونو په نتيجه کې من´ته را�ي
 ۳۰د مايو کلينيک د ډاکرتانو په باور دا ډول رس دردۍ له 

 .دقيقو cخه تر يوې هفتې پورې دوام مومي
 : د ور�نيو کارونو عاجز کوونکي رس دردونه/۲
ډاکرتانو په باور د دې ډول رس درد لرونکو کسانو د هغو  د

ور�و شم² چې دوى پکې رس درد لري د هغو ور�و په 
نسبت چې دوى پکې رس درد نلري زيات دى. دا ډول رس 

 .دردي د رس درد له بدترينو دردونو cخه شمېرل کېYي
 :سرتيس او فشارډوله رسدردي /۳

ه رابطه نلري. فشار د رسدرد پيدا کېدل له فشاررسه زيات
خپله په انرتنېÀ کې د معلوماتو د رااخيستلو د انتظار په 

 .نتيجه کې من´ته را�ي
د �ينو ان=رني=ي صفحو سستواىل، د کمپيوbرنو خرابواىل او 

 .نور د دې ډول رس درد الملونه شمېرل کېYي
 :د شا دردونه-۴

کمپيوbر ته ناسم کېناستل په �انHgي ډول هغه مهال چې 
چاغوايل، د ورزش کموايل، او د سgرېc Àکولو رسه مل له 

 وي نو د شا دردونه من´ته راوړي
د دې ډول درد رسچينه معموالً عضالت، اعصاب، هQوکي 
او د مال د ت² بندونه وي. د زيات وخت لپاره انرتنېÀ ته 

 .ناسم کېناستل دا ډول دردرونه زياتوي
 : فېسبوکي خپ�ان -۵

چې په دييل ور�پا�ه کې چاپ د هغو خربونو په اساس 
شوي دي فېسبوک او �ينې نورې bولنيزې شبکو کم عمره 

 .نجونې په پرېشان� او خپgان اخته کوي
د دې مقالې په اساس د پېغلوbو په من´کې 
تکراري بحثونه په �انHgي ډول د 
مینې د ناکام� په باره کې د 
هغوى حال نور هم بدوي او هغوى 

 .يته منفي هيجانونه ورکو 
په انرتنې~ باندې معتاد  -۶

 :کېدل
دا يو ډېر جدي او �ينې وخت 
وژونکى مشکل دى دا ډول معتاد 
 Pاپينb کېدل کېداى يش له زيات

 .کولو، او cو کسیزو لوبو cخه پيدا يش
دا دومره جدي مشکل دى چې اوس د دې لپاره 
 Àروغتيايي مرکزونه جوړ شوي دي. په انرتنې

مسئله په جنوn کوریا کې باندې د معتاد کېدلو 
په وروستيو کې د يوې ميل مسئلې په تو%ه مطرح 

 .شوې ده

 د حافظې د پياوړتيا اسانه الر
ژباړه: اسدهللا خان امرخٻل   

چې د  او غواړئ   یا تاسو زیاتره شیان هېروۍآ
نو ژوره ساه    دې ستونزې نه �انونه بېغمه کHي؟

 او له زغم رسه �ان عادت کHئ.
امريکې د طب پوهانو د يوې cېHنې له دا ادعا د 

  مخې کHې ده.
د نارت ويس=رن پوهنتون د cېHونکي په دې 
توانيديل دي، چې ژوره ساه اخيستل پر بدن 
جادويي اغېزه کوي. له پوزې نه ساه اخيستل 

  مغزه او حافظه پياوړې کوي.
د cېHنې پر مهال 
رضاکارانو باندې شوې 
تجربې دا په ډا%ه کHې، 

خلک د ژورې ساه هغه   چې
اخيستلو عادت وي، هغوي هر 

سه په ډېره اسانه زده کوي او حافظه 
  يي �واکمنه کوي.

�ينو cېHونکو د cېHنو پر اساس ویلی شو، چې د 
ساه اخيستلو پر مهال د مغزو �ينې برخې د اÆي 
%داال او هپوکمپس پر مختلفه ب�ه خپل اثرات 

خلو پرېYدي، نو پردې اساس کله چې ژوره ساه ا
  نو د مغزو �ينې عصبي برخې په خو�9ت را�ي.

د cېHنو له مخې پرهغو خلکو شوې تجربې نه دا 
xکاره شوې ده، چې هغه خلک ساه په آرمه اخيل 
حافظه يي پياوړې وي او هر cيز په ډېر xه ډول 

  رسه حافظه کې سا¢.
 �cېHونکو زياته کHه، چې هغه خلک چې په چ=ک

منفي آغېزه کوي، ساه اخيستلو رسه پر حافظه 
چې له امله يې بدن يې نا آرامه وي، په ارامه ساه 

  اخیستل پر مغزو مثبت اغېزه کوي.
له دې نه مخکې تېر کال په هالنQ کې د يوې 
 �cېHنې پر مهال پوهانو وييل و، چې که په اون

) کب غوxه وخوري نو Shrimpsکې يو وارې د (

ري په زړxت کې به د حافظې کمزوري او بازي فک
  کمزورتياو ستونزو مخنيوي کې پراخه مرسته کوي.

په هالنQ کې د طب پوهنتون مرکز او د وا%ينيgن پوهنتون 
هغه خلک په اون�   د%Qو cېHنو پر اساس ویلی شو، چې 

کب غوxه نه خوري هغوي په ناروغيو   )Shrimpsکې د (
ډېر ژر اخته کيYي، او په زړxت کې به د فکري کمزورتياو 

  ه به مخ يش.ستونزو رس 
د لوړ پوړي cېHندوی رکن مارتها کل² مورس زياته کHه (( 
د عمر په زياتېدو رسه انسان هېرجن کېYي او ناروغيو 

کب غوxې له خوړلو   )Shrimpsباندې اخته کيYي خو د (
 رسه موږ کولی شو، چې ددې ستونزې مخه ونيسو)).

دعوت خ¡2ونھ �t دا [ې د دیرش > �ل��ې پھ و9اړ 
 ¨ان§.ې ¦¥ھ ده د نن ¤£ھ پوره دیرش �الھ وړاندې

ھ یمپھ س دلوم.ۍ ¦¥ھ د ناروې wېواد د wارای [ې 
وخت پھ ت�2یدو سره دعوت  �ې لھ چاپھ راووتھ. �t د

�t د چا»ي خ¡2و�ې ، ھرسن�� مرکز بدل خ¡2ونھ پھ یو 
ال wم د یو  و پھ درلودلو سره و89پا5ې �و �ن¬ تر 

 .کو¯® �ې یوان23ن;A K@تو Sلو9ز9ون لھ پاره پھ 
، یوازې د دعوت می°یا پرتھ لھ کوم مادي امتیازه

t±ېواد ولس وجدان د مسئولیت لھ مw او  د خپل 
 ژ�ې لھ پاره �ار کوي.

نو  کھ غواړي زموږ سره پھ داوطلبانھ ډول �ار وک.ۍ 
د خ�2  پھ دې �ار �ې شر9ک L¹¸. د اړb9ې پھ نیولو سره 

کھ وړتیا او عالقھ ولرئ لھ wر ¨ایھ کوL¹ ºx¸ د 
کمپیوتر او ان23نت تھ د السر¾KL پھ صورت �ې 
wمbاري وک.ۍ. نو  پھ لیکu¿ تو¦ھ زموږ سره پھ 

ÀLMNبر[@نالیک اړ9کھ ون KÁالندی 
dawatmedia@gmail.com 
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 ژباړه : عطا محمد میاخېل

هر Aومره چې ډن�ر واوسئ یا سرتې مDې ولرئ او یا هم غ@ي مو پیاوړي وي، د یوې شلمې 
8وړندې خېDې لرل، د مناسب اندام د لرلو له پاره ستاسو 5ولې هHې له ناکام[ رسه او 

 . مخامخ کوي
په دې مطلب کې تاسو له هغو Aلور ت�الرو رسه آشنا کوو، کومې چې د یوې Rې او کوچن[ 

  . خېDې په لرلو کې له تاسو رسه مرسته کوي
په پام کې ونیسئ او هغه د یوې ـــ د خېDې د کوچن[ کولو له پاره یو مناسب حرکت  ۱

5اکلې مودې له پاره وAارئ . د خېDې مناسب حرکتونه یوازې هغه مهال اغېزمن دي، چې 
تل تررسه يش . د بېل�ې په تو9ه : د اوږد ناستي حرکت، بایسکل 8غلونه یا سوی0V المبو 

ولرئ، کله یاد حرکتونه او ورزشونه د خېDې د کوچن[ کولو له پاره مناسب دي . په یاد 
چې تاسو د حرکتونو د تررسه کېدو په حال کې یاستئ، هې� نه پېfېuي، یوازې هغه مهال 
ستاسو د خېDې غ@ي کوچني کېدل پیلوي، چې تاسو اسرتاحت رشوع ک@ئ، نو که چېرې 
چمتو یاستئ، په ورزيش حرکتونو رسه خپله خېDه کوچن[ ک@ئ . هره ورځ یا یوه ورځ 

 . رسه ک@ئوروسته خپل Fرینونه تر 
ـــ اوږد ناستی یو 9@ندی حرکت ووینئ، نه استقامتي، البته داسې یو Aه به ستاسو د  ۲

کار په پیل کې ډېر سخت وي، خو باید تر ډېره هHه مو پر دې باندې وي، چې د اوږد 
ناستي پرمهال د چDکتیا کچه لوړه ک@ئ . په اوږ ناستي کې پHوالی، نه یوازې ستاسو د 

 .  رسه مرسته نه کوي، بلکې مال ته مو زیان رسويخېDې له کلکوايل
ـــ که چېرې ستاسو Fرینونه، ستاسو د بدن له پاره، په یوې بشپ@ې 5ول�ې کې شامل  ۳

وي، نو هHه وک@ئ، چې د خېDې اړوند حرکتونه په وروستیو کې تررسه ک@ئ . ستاسو خېDه 
وخت اغېزمن Fامېدای يش، هغه مهال ډېره زیاته کوچن[ کېuي او ستاسو Fرینونه هغه 

چې بدن مو په بشپ@ه تو9ه تود او چمتو وي، 
 . نو تر 5ولو غوره وخت وروستی Fرین دی

ـــ د خېDې د حرکتونو له پاره، تر 5ولو کم  ۴
ارزRته Fرین هغه مهال دی، که چېرې 
تاسو خپل حرکتونه په سمه تو9ه تررسه نه 
ک@ئ . باید پنwه دقیقې وخت ونیيس، که 

ې له پنwو دقیقو Aخه مو زیات حرکت چېر 
تررسه ک@ او د ست@یا احساس مو ونه ک@ او 
دغه راز په خېDه باندې مو فشار را منwته نه 
شو، نو پوه شئ، چې د خپل حرکت په تررسه 

  . کېدو کې مو تېروتنه ک@ې ده

 ژباړه: حمیدالله حمیدي
په امریکا کې د زړه ناروغ[ د وقايې مرکز وایي، د زړه ناروغي د wRو د م@ینې اصيل المل 
ده. دغه مرکز وایي، په هرو Aلورو م@و شویو wRو کې د يوې د م@ينې المل د زړه ناروغي 

  ده.
دغه محاسبه د 

وو لپاره هم نارینه
صدق کوي او د 

وو په م@ینه کې نارینه
هم د زړه ناروغي له 
پامه نه يش غور8ول 
کېدای. د امريکا د 
زړه ناروغ[ د وقايې 
مرکز وايي، په 5وله 

  سلنه wRې دې پېfې ته متوجه شوې دي. ۵۴ن@ۍ کې یوازې 
غي Aه ډول ناروغي ده؟ د زړه ناروغي ایا تر اوسه مو په دې اړه فکر ک@ی چې د زړه نارو 

5ولو هغو ناروغیو ته ویل کېuي چې په زړه پورې اړوندې وي، نه یوازې د زړه په سکتې 
پورې. د نیویارک په هیل لنوکس روغتون کې د wRو د زړه د سالمتیا د موسسې ريیس او 

د زړه ناروغي  د ن@یوالې تغذیې د 5ولنې بنس~ اېfودونکی، ډاکDر سوزان شتاینباوم وایي،
په 5وله کې د ر9ونو د تن�وايل له کبله منe ته را8ي، خو دا چې زړه له Aلورو برخو جوړ 

  شوی، نو ناروغي یې هم په بېل بېل ډول د هرې برخې اړوندې کېدای يش.
 

 خوږه مه خورئ او الندې lBې تر السه ک�ئ
 رسور ستانکزی

وخت کې مصنوعي خوږه   په نني خوږه خوړل د بدن یو له اړتیایي خوړو Aخه ده، خو
 .دومره اندازه زیاته شوې ده چې په پریfودلو یې بدن ته روغتیا بخfل کیuي» بوره«

لوم@ی باید له دې Aخه خوږه تازه مېوه وباسو، 8که تازه مېوه په مزاج کې روغتیا ته 
کوم زیان نه رسوي، بلکې بر عکس 

 .بدن ته D9ه ورکوي
د  دلته هغه D9ې وړاندې کوو چې

خوږو په نه خوړلو بدن ته ورکول 
 :کیuي

 8وان Rکاره کېدل
زیاته خوږه خوړل د بدن غونجوالی 
زیاتوي، د طبي متخصصینو په وینا 

د زیاتې یا کمې بورې استع±ل په وینه کې د 9لوکوز او انسولین کچه هم Rکته پورته 
کوي، له همدې المله د بورې په 
کمو خوړلو رسه د مخ غوانجوالی 

هغه ماده چې انسان بوډاوايل او 
 .ته بیايي له منwه وړي

 مزاج/طبیعت خوشاله سا�
د بورې استع±ل بدن کې خف�ان 
زیاتوي، د بورې Aخه په بدن کې 
رامنwته شوی ورم پر اعصابو 
منفي اغیز کوي، چې له امله یې 
انسان له ژور خف�ان رسه مخ وي، 
کم یا مناسب استع±ل یې انسان 

� مزاج[ Aخه د خف�ان او تن
 .بايس
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که غواړئ چې پوست مو 
 qوان پاتې يش

 شکرالله صافی
د انسان فطري غوRتنه دا ده چې تل دې 8وان او Rکيل 
پوستکی ولري، خو د تازه او 8وان پوستکي لرل هم Aه 
ساده خربه نه ده. د 8وان پوستکي دردلودلو لپاره بايد 

 .وک@ئ خپلې 5ولې هلې 8لې
پوستکى د 8وان[ پر مهال تر5ولو غوره حالت لري، 

جلدي ډاکرتان وايي که په دې وخت کې ورته پاملرنه 
ونيش، نو له يو Aه وخت وروسته خپل لوم@نی حالت له 

 .السه ورکوي او له دې رسه سم يې زړRت پيلیuي
 له مرطوب کوونکو کریمونو استفاده وک@ئ -۱

سن�ار په دکانو کې داسې با په درمل پلورنwیو یا هم د 
کیفیته کریمونه پیدا کېuي، چې پوستکى لوند او نرم 
سا�، له همدي مرطوب کوونکو کر�ونه 9ته واخلئ، 
چې په دې کار رسه د پوستکي ارتجاعي وړتيا (قابليت) 

 .ساتل کېuي
 پوستکي ته مساژ ورک@ئ -۲

په ورځ کې يو 8ل سهار او بل 8ل ماسپ�f د مخ 
دقيقو لپاره مساژ ک@ئ. که چیرې نور  ١٥د  عضالتو ته

وخت مو دې خربې ته نه پام کیuي، نو د اوداسه پر 
 .دقیقې مساژ ک@ئ ۱۵وخت مخ مو د لu تر لuه 

 د ملر له وړان�و د مخ پوستکی لرې وساتئ -۳
هغه کسان چې غواړي په پوستکي کې 9ونwې رامنwته 

8ان  نيش، نو هHه دې وک@ي چې، د ملر له وړان�و Aخه
ياست چې د ملر په وړان�و  لرې وساتئ. که بيا تاسو اړ

کې واوسئ نو په کار ده چې د ملر ضد کر�ونو Aخه 
 .D9ه پورته ک@ئ

 الس په مخ مه وهئ -۴
د دې لپاره چې پوستکی مو له ناروغیو خوندي وي، تر 
خپل وسه وسه کوR¿ وک@ئ چې خپل السونه له خپل 

سرت9ې په الس مه مخ Aخه لرې وساتئ، همدارن�ه 
موRئ او هم الس تر زنې هم مه کfينئ ترAو مو د مخ 

 .عضالت په غvطبيعي ډول رسه کش نيش
 پوستکی مو مه کشوئ -۵

کوR¿ وک@ئ چې د خپل مخ عضالت په آزاد ډول رسه 
 ¿Rې کوئ، کوwدئ په زور رسه يې مه را 9ونuپرې

 .وک@ئ چې د 5نVې عضالت مو هسې رسه 9ونwې نک@ئ
همدارن�ه هغه میرمنې چې کله په خپل مخ باندې کريم 
او يا نور د Rکال مواد موRي نو په کار ده چې دغه مواد 
په خپل مخ باندې له الندې Aخه پورته لور ته وموRي 
 vو په پوست باندې يې ناوړه اغېز ونک@ي يا0 په غAتر

 .طبيعي ډول رسه کش نيش
 هوږه وخورئ -۶

خوړو کوR¿ وک@ئ چې په خپلو 
کې له هوږې Aخه D9ه پورته ک@ئ. 
هوږه يوا8ې دا نه چې د زړه او 
رسطان له ناروغيو Aخه مخنيوى 
کوي بلکې د پوستکي د حجرو 

 .طبيعي عمر هم زياتوي
 د چرګ او ماهي غوRه وخورئ -۷

پرو�5 هم داسې مواد دي چې د 
پوستکي په ساتنه کې 8ان�@ى 
اهميت لري نو په کار ده چې په 

پرو�5 هم واخيستل  خوړو کې
يش د الزياتې روRانتيا لپاره ويىل 
شو چې د چرګ او ماهي له غوRو 

 .Aخه D9ه واخلئ
 له غوړو استفاده کمه ک@ئ -۸

په خوړو کې له ډېرو زياتو غوړو Aخه ډډه وک@ئ. دغه 
ډول خواړه د پوستکي د 9ونwې کېدو او په ژر زړېدو 

 .کې يې رول لري
 له س�رت fAلو ډډه وک@ئ -۹

س�رت مه fAئ، 8که س�رټ fAونکي خلک ولې له 
خپل واقعي عمر Aخه لس کاله زاړه 

 .Rکاري
د س�رټ په fAلو رسه د پوستکي د 
وينې جريان کمfت مومي او د دې 
المل 9ر8ي چې پوستکي ته خواړه او 

 .اکسجن په لuه اندازه ور ورسېuي
په دې تو9ه د پوستکي حجرې د خپلې 
ودې په الره کې له خنV رسه مخامخ 

 .کېuي او سالمتيا ته يې زيان اوړي
 رشاب مه fAئ – ۱۰

5وله کې د هر ډوله نشه یي 5وکو په 
استع±ل زیان لري، هHه وک@ئ چې 
الکولو (رشابو) Aخه ډډه وک@ئ. دغه 
مواد د پوستکي د 9ونwې کېدو سبب 
9ر8ي او هم الکول د پوستکي اوبه 
تبخv کوي او په پايله کې پوستکى 

  .وچېuي

 حمیدالله حمیدي

 

کلن[ وروسته  ۶۰زړRت هغه طبیعي پدیده ده چې له 
پر انسان اطالقېuي. د دې پدیدې نfې په 5ولو عمر 

توپیر لري.  خوړلو کسانو کې یو شان، خو رسعت یې بیا
 ۶۰د بېل�ې په ډول، ډېری کسان به مو لیديل وي چې ال 

کلن[ ته نه وي رسېديل، خو بې شیمې او بې حوصلې 
کلن[  ۷۰يش، خو برعکس داسې کسان هم شته چې ان 

ته رسېديل وي، خو ال هم Rه تندرست او مزي Rکاري. 
دویمه ډله یې بریايل عمر خوړيل کسان دي، چې دوی 
ان له 8وان[ Aخه ورزش ک@ی او ساÃ غذایي رژیم یې 

سان باید د 8وان[ په مراعات ک@ی دی. د لوړ عمر ک
پرتله ډېر د خپل 8ان خیال وسا�؛ 8که د بدن دفاعي 
سيسDم او په 5وله کې د بدن غ@ي، نور د پخوا په Aېر 
نه وي. کله چې د انسان عمر لوړېuي، یوه تر 5ولو لویه 
ستونزه چې وررسه مخ کېuي، هغه د اشتها نه درلودل 
 دي. د یوازېتوب احساس، خپ�ان، جانبي عوارض،

درمل، د پنwه 9ونو حواسو ضعف، د غاRونو ستونزې او 
د خوړو بې خوندي 5ول هغه عوامل دي، چې د عمر 

 خوړلو کسانو د اشتها د کموايل المل کېuي

 نه یې وینې که په قصد کوې شیطانه منافقه
سلvنه منافقهزه م� کی�مه ته ُچپ یې، مُ   

 د qوانانو، اتالنو، د [ارونو قاتل ته یې
 ورځ به رايش بیا به Bورو پاکستانه منافقه

            شهید ارمان لوzي
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and tribal leaders in North Waziristan had 
announced a sit-in protest for his recovery in 
Islamabad on November 14. 
But on November 13, alleged photos of his 
mutilated corpse went viral over the 
Internet. In a handwritten note reportedly 
found alongside his body, Islamic State (IS) 
militants claimed credit for his 
assassination. The ultra-radical group has 
carved out a safe haven in eastern 
Afghanistan since 2015. Shehryar Afridi, 
junior interior minister, attempted to 
downplay the news. “It is a matter of 
national security and someone’s life, and 
cannot be discussed in an open forum,” he 
told journalists. 

Mohsin Dawar and Ali Wazir (C) participate 
in a tribal gathering in North Waziristan in 
February. (Photo Credit: Mohsin Dawar) 
The next day, Tahir’s murder was 
confirmed, and Pakistani authorities said 
they were in contact with their Afghan 
counterparts to bring his body back from the 
eastern Afghan province of Nangarhar. 
Tahir’s killing spurred great anger, 
prompting PTM activists to ask why 
Islamabad failed to protect an officer of the 
law. The movement’s leaders highlighted it 
as yet another instance of the atrocities 
against their people. 
When Tahir was buried the following day, 
his son Amjad Tahir Dawar demanded an 
international probe. “My father endured a 
great atrocity. We want an international 
commission to probe what happened to him 
because it involves two countries,” he told 
mourners after a late-night funeral flanked 
by PTM leaders Pashteen and Mohsin. 
Earlier on November 15, Pakistani Prime 
Minister Imran Khan had ordered an 
investigation into the murder. Ghafoor, the 
military spokesman, suggested Kabul’s 
involvement. Dawar’s “abduction, move to 
[Afghanistan], murder and follow up 
behavior of [Afghan] authorities raise 
questions which indicate involvement or 
resources more than a terrorist organization 
in Afghanistan,” he wrote on Twitter. 
Pakistani authorities have shared few 
details of the investigation. 
One Pakistani journalist has painted 
a different picture of events. According to 
Azaz Sayed, Tahir’s brothers told him he 
had captured a major cache of arms before 
his disappearance. But his bosses 
eventually forced Tahir to release the 
weapons and the suspects he had detained 
along with their trucks carrying the 
weapons. Sayed argues that an 
investigation into the episode might offer 
clues as to what happened to Dawar. 
Tahir’s younger brother Ahmaduddin Dawar 
says the government’s probe has yet to 
begin. “We had demanded an international 
investigation, but now we have agreed on a 

Joint Investigation Team [of Pakistani 
security institutions]; we are soon going to 
announce this formally,” he told Pakistan 
Hum News TV on November 22. 
But the PTM was not optimistic. Pashteen 
said Islamabad has consistently tried to 
bury the case. “If these investigations are 
carried out by the Pakistani authorities then 
it is unlikely that a government-appointed 
commission will hold any [individuals or] 
institutions accountable [for the 
disappearance and murder], even if they 
were involved,” he told a journalist. “They 
cannot even point in that direction.” 
Three months later, his family was bitterly 
disappointed in the lack of progress in the 
government probe. “We no longer have any 
trust in the government,” Amjad Tahir 
Dawar told Pakistan’s DawnNewsTV in late 
February. “We want an independent body to 
probe and unmask the faces behind the 
incident. We will not give up.” 
 

Looking Ahead 
Such a lack of confidence, experts on the 
region say, can only be bridged by swift 
government action. Ghulam Qadir Daur, a 
retired Pakistani bureaucrat and author, has 
a finger on the pulse of Waziristan and the 
rest of FATA. He says that while the 
constitutional changes in the status of FATA 
has changed on paper, little has changed 
on the ground. He says the relief the 
residents of FATA witnessed after the 
emergence of the PTM at the beginning of 
this year has faded. 
“This is the poorest area in Pakistan; its 
social indicators reflect 70 years of neglect. 
Militancy wrecked its infrastructure and 
traumatized its population,” he wrote in 
October, adding that the once-displaced 
Pashtuns are returning to destroyed homes 
and ruined livelihoods. The government’s 
promised support for rehabilitation is taking 
too long. “Projects funded by multi-donor 
trusts are not taking off, so there is no 
chance of more funds being allocated for 
existing projects, or of new projects being 
undertaken.” 
Daur’s book Cheegha: The Call captures 
the despair in his long-suffering homeland. 
His advice to the government now is to bring 
reforms and development to Waziristan and 
the rest of FATA on war footing. “It’s hard to 
understand why these areas should be left 
behind, hurt and exposed,” he wrote. 
During a visit to North Waziristan on 
November 26, Pakistani Prime Minister 
Imran Khan indicated that his administration 
is willing to address the region’s challenges. 
“First, we have to remember that we should 
not let this peace be destroyed that we have 
achieved in the tribal areas,” he told tribal 
leaders. “The entire rest of Pakistan is going 
to stand with you in that. We want to bring 
the tribal areas on par with the rest of 
Pakistan, and we are determined to take 
any steps that will benefit the people of 
Pakistan.” 
Khan, a former cricketer, says the region 
fascinated him. He wrote a book after 
touring FATA following his Cricket World 
Cup victory in 1992. He promised a sizable 
share for the tribal areas in national 
resource distributions and announced 

various schemes for improving health care, 
education, employment, and reforms. 
 “We have sacrificed a lot for bringing peace 
into the tribal areas,” he noted. “We are also 
trying our best to restore peace to 
Afghanistan. If there is peace in 
Afghanistan, it will make a lot of difference 
in our tribal areas,” he said. Khan has 
viewed the global war on terrorism as an 
imposed war. “We shall not fight any 
such war again inside Pakistan,” he 
added.  
A few days later, however, the military 
spokesman Ghafoor warned the PTM not to 
cross undefined lines—an implicit threat to 
refrain from criticizing the military. “We 
realize their grief, their hardships,” he told 
journalists while explaining that the military 
has so far refrained from using force against 
the PTM. “But [they] should not cross those 
lines, where the state has to use its force to 
control the situation.” 
PTM leaders criticized this statement and 
asked whether demanding security, 
accountability, and the fundamental human 
rights guaranteed in the Pakistani 
Constitution could arbitrarily provoke the 
military to use force. “If Pakistan is our 
country, it should address our demands,” 
Pashteen told the BBC. “But if it is a case of 
masters and slaves, then they can continue 
committing atrocities and we will carry on 
facing them.” 
In January the military had an apparent 
change of heart. Ghafoor offered to join 
hands with the PTM to bring development 
and prosperity to former FATA. “The PTM is 
a non-violent movement, which is 
campaigning for its demands. We wish that 
the PTM leaders and other people 
[supporting them] will join the state in the 
[rehabilitation] phase, which is aimed at 
bringing relief and services to them,” he told 
Pakistan’s private ARY television. 
The same month, however, the movement 
faced an intensified crackdown as its 
members geared toward marking the PTM’s 
first year. Scores of members were arrested 
after holding a large protest in Karachi on 
January 21. These included Alamzeb Khan 
Mehsud, a university graduate who had 
dedicated himself to documenting enforced 
disappearances and highlighting the plight 
of victims of landmines. More activists were 
arrested as they attempted to protest the 
death of an activist. The PTM alleged 
that Arman Luni, 35, a college lecturer, was 
killed by a police officer on February 2. He 
was protesting a terrorist attack against 
police in Loralai, a small city in Balochistan. 
On March 5, the human rights committee in 
the Pakistani Senate ordered the police to 
launch a probe into his death. 
Meanwhile, PTM activists in Waziristan are 
not ready to buy Islamabad’s promises or to 
cave in to its threats. In Wana, Anwar is 
determined to soldier on. 
 “Movements originating from Waziristan 
have always been successful,” he noted. 
Millions of Pakistani Pashtuns must hope 
that he is right. 

Abubakar Siddique, editor of Radio Free 
Europe/Radio Liberty’s Gandhara website, is author 
of The Pashtun Question: The Unresolved Key to the 
Future of Pakistan and Afghanistan.  
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martial law in 1958, four military dictators 
have ruled the country for nearly half of its 
70-year history. Generals have mostly 
called the shots over foreign policy even 
when civilians are nominally in charge. They 
have also presumed a monopoly over who 
to declare patriotic Pakistanis and who to 
certify as traitors and fifth columnists. 
The military was unprepared for the PTM’s 
emergence in February. Its initial response 
was to accept the movement’s lesser 
demands by relaxing curfews, ending 
aggressive searches on check posts, and 
launching a demining program in 
Waziristan. By April, hundreds of 
disappeared Pashtuns, mostly in 
military custody, were reunited with their 
families—but they were released without 
any court proceedings, as the PTM had 
demanded.  
There was no apparent movement on illegal 
killings. Rao Anwar, the police officer 
accused of killing the model Naqeebullah 
Mehsud, surrendered to the Supreme 
Court, but was later granted bail, which the 
PTM interpreted as the state getting him off 
the hook. 
Meanwhile, the PTM persistently 
campaigned in an election year 
when the military establishment 
went all out to prevent former 
Pakistani Prime Minister Nawaz 
Sharif from returning to power. 
Though Sharif’s support base is in 
Punjab, also home to most of the 
military brass, he had rebranded 
himself as an opponent of military 
rule. The PTM’s protests indirectly 
strengthened his narrative of 
establishing civilian supremacy 
through sanctity of the vote. 
The PTM’s campaigning enraged 
the generals at the army’s 
headquarters in Rawalpindi. “No anti-state 
agenda in the garb of engineered protests 
aimed at reversing the gains achieved at the 
heavy cost in blood and national exchequer 
succeeds,” Pakistani Army chief General 
Qamar Javed Bajwa said in mid-April. 
In what would become the military’s 
standard narrative, Bajwa soon linked the 
PTM to a hybrid war aimed at weakening 
Pakistan internally. “Our enemies know 
they cannot beat us fair and square and 
have thus subjected us to a cruel, evil, and 
protracted hybrid war. They are trying to 
weaken our resolve by weakening us from 
within,” he told newly graduated officers on 
April 14. “The very resilience of Pakistan 
comes not just from our military capacity but 
from the synergetic mix of people who have 
come together willingly toward a single 
purpose.” 
The Pashtun protests were under an 
unspoken media ban from day one. When 
the PTM emerged from the protest outside 
the Islamabad Press Club in February 2018, 
few dared to report on it. Many journalists 
chose to self-censor in a country considered 
one of the most dangerous for journalists 
globally. But the controversies surrounding 
the June killing of unarmed PTM protesters 
by former Taliban members—whom 
officials called a peace committee—
prompted the military to once again make its 
views clear. 

“We solved their problems, but how then is 
there still a campaign on social media? How 
were 5,000 social media accounts created 
in Afghanistan in a single day, and how was 
a cap made outside the country and 
imported into Pakistan [to become the 
symbol of the PTM]?” chief military 
spokesman Asif Ghafoor asked journalists 
on June 4 as he cast aspersions on the 
movement. 
But in a more telling revelation, he defended 
the Taliban peace committee. “The peace 
committee has fought in the war against 
terrorism for years,” he said. “They fought in 
the war against terrorism and are now doing 
their part in the [current] phase of 
stabilization.” 
He implied that the peace committee 
members shot the PTM supporters for their 
anti-army and anti-state slogans. 
“A jirga was called to sort out this issue 
[through dialogue],” he noted. “While the 
peace committee waited, they [the PTM 
supporters] came, and they had an 
altercation. As is their culture, they had 
weapons, and they began shooting each 
other.” 
A major PTM protest in the western city of 

Bannu on October 28, 2018. (Photo Credit: 
Adnan Bhittani) 
As the military worked overtime to counter 
the PTM in the streets and online over the 
past year, it also undertook larger strategic 
initiatives. The year saw noticeable 
progress on fencing the Durand Line, the 
19th-century border that splits the Pashtuns 
into Afghanistan and Pakistan. Islamabad 
wants Kabul to accord de jure recognition to 
the Durand Line as the recognized 
international border between the two 
countries. 
Successive governments in Kabul, 
however, argue that only people from both 
sides of the Durand Line can decide its 
future once elusive peace and stability are 
restored. Some of the fence’s early phases 
were completed in Waziristan, which 
hampered the movement of cross-border 
communities. A more consequential 
development was the integration of FATA. 
As its last legislative act in May, the 
outgoing Pakistani Parliament granted 
equal rights to millions of FATA Pashtuns 
and merged their homeland into Khyber 
Pakhtunkhwa, a process that will take 
several years to complete. 
However, implementing the controversial 
military-backed merger has been fraught 
with setbacks. The merger plan outlined a 
series of political, judicial, economic, and 
security reforms that have sparked 

bureaucratic turf wars. In October, the High 
Court in Peshawar declared the interim law 
for FATA unconstitutional. Any missteps 
along the way are bound to add to the 
PTM’s grievances. 
The hot summer months and election 
campaigning cooled the PTM protests. On 
a visit to London in October, Ghafoor 
indicated that the Pakistani military viewed 
the PTM as a spent force. “We understand 
that Manzoor Pashteen has no power to 
organize these protests abroad, but we do 
know who is behind these protests and the 
sources of funding,” he told journalists, 
asking where PTM leaders had been when 
terror was being unleashed from the tribal 
areas. “There was no hue and cry then, but 
now that we have made these areas safe 
and secure our enemies are doing their best 
to sow seeds of discord among Pakistanis.” 
The PTM responded by organizing a large 
protest in Bannu. On October 28, tens of 
thousands of PTM supporters filled a sports 
stadium. “With your help and support, we 
have pushed the Pakistani military generals 
to the extent that they will surrender [to the 
will of the people],” newly elected North 
Waziristan lawmaker Mohsin Dawar told the 

gathering. “If they refuse to 
surrender to [the popular will], 
these Pashtuns—the residents of 
Pakhtunkhwa—will force them to 
surrender.” 
 

Cop Killing 
Two days before the PTM 
gathering in Bannu, a police officer 
who had served in the dusty city 
mysteriously disappeared. Police 
Superintendent Tahir Dawar, 50, 
was abducted late on October 26 
as he went out for a stroll after 
eating dinner at his house in 
Islamabad. His family was 

stunned by his sudden disappearance. 
Tahir, a native of North Waziristan, had 
earned government medals for valor. His 
colleagues in Peshawar, the capital of 
Khyber Pakhtunkhwa where he was 
serving, were also mystified. They knew him 
as a “capable and diligent officer” who had 
stood against militants and even survived a 
suicide bombing. 
In Bannu, Noor Islam Dawar, a PTM 
activist, protested the disappearance. “Is 
this the reward for his honesty, bravery, and 
professionalism: to be kidnapped?” he 
asked protesters on October 28. The PTM 
gathering that day demanded that Tahir be 
found soon. But the same day, Iftikhar 
Durrani, a media adviser to the Pakistani 
Prime Minister, denied that Tahir had been 
abducted. 
“He had come to Islamabad on a short 
leave, but his cell phone was off for a short 
while, which worried his family and created 
an impression that he had been kidnapped,” 
he told VOA. 
His family’s petitions to the authorities during 
the next two weeks only brought assurances 
that he was safe and would be recovered 
soon. Mohsin raised the issue in the 
parliament. “It will have a demoralizing 
impact on the police force if one of its officers 
cannot be traced,” he said. “It will have a 
devastating impact on the force facing 
[terrorist] threats.” By November 11, activists 
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to military camps,” he said. He says the 
government’s failure to implement the 
promises it made in February prompted 
PTM leaders to continue their protests. 
“The PTM helped the Pashtun youth to 
transform into a force that clearly articulated 
the grievances about the atrocities and 
suffering they have endured,” he said. “Our 
campaigning pushed the military to rethink 
its actions.” 
The military has relaxed stringent security 
measures at checkpoints that often-
required civilians to wait for hours to move 
in and out of Waziristan. It has ended the 
special biometric IDs for Waziristan 
residents, the Watan Card, which all 
Waziristan residents needed to carry to 
travel. 
In the larger scheme of things, Ali argues, 
the PTM protests have helped absolve 
Waziristan of its reputation as a 
headquarters for global terror. “When our 
youth mobilized in a non-violent struggle for 
peace, they united Pashtuns everywhere 
and undid the image of Pashtuns as a 
warlike, barbaric people,” he said. 
Many in Waziristan paid with their blood to 
achieve this. In June, at least four PTM 
supporters were killed and dozens more 
injured when local Taliban attacked Ali. 
Using their Facebook and Twitter accounts, 
PTM activists uploaded videos showing 
militants firing on their comrades and the 
security forces doing little to take on the 
militants. These videos broadcast the 
Taliban’s control to the world, which 
ultimately forced Islamabad to take back 
control of Wana’s market from the group of 
Taliban that officials had called a “peace 
committee.” 
In July, Ali won a grassroots victory in the 
parliamentary election from a 
constituency in South Waziristan. The 
residents of Wana bore his expenses and 
his campaign didn’t have enough work for 
the hundreds who volunteered. 
He says Waziristan has changed 
because people are adamant about 
throwing off the yoke of oppression. 
“After every atrocity, our people now 
come out to protest peacefully,” he said. 
“We are determined to achieve our rights 
within the laws and constitution of 
Pakistan.” Ali says the military needs to 
promptly withdraw from Waziristan and 
hand over control to the civilian 
administration. “If the state fails to 
reconsider its inhumane policy, it will 
have major repercussions for the future,” 
he said. 
 
A Millennial Movement 
 It was in Dera Ismail Khan that Ali met 
Manzoor Ahmad Pashteen, a veterinary 
student who would become the youthful 
face of the PTM. Now 24 years old, 
Pashteen came of age while his family was 
displaced from their home in South 
Waziristan in 2009. His initial activism was 
limited to helping his Mehsud tribe, who he 
says suffered the most in Pakistan’s war on 
terrorism. They lost thousands of members, 
including hundreds of tribal elders—most of 
whom were victims of targeted 
assassination. The Mehsuds also lost tens 
of thousands of houses in the fighting, 

which decimated their livelihoods and 
ultimately forced them to flee their 
homeland for nearly eight years. 
“The extremism was deliberately imposed 
here. The war fought here in the name of 
terrorism was fake because both sides 
terrorized civilians,” he told me. “The 
change now is that such traumatized people 
are determined to gain all the rights that the 
[Pakistani] constitution grants them, but 
they also want accountability for what 
happened to them.” 
Pashteen says the suffering people have 
endured in Waziristan has changed their 
perspective. He says local resistance to the 
Taliban and the excesses of the military 
failed in the past because their proponents 
were swiftly killed, which terrified others into 
submission. “We now have successfully 
united the population, and they are capable 
of uniting in protests,” he noted. 
Indeed, unprecedented protests have 
gripped South and North Waziristan during 
the past year. In most cases, the sit-ins 
compelled the authorities to listen to their 
demands. 
“We are now locked in a complex web of 
problems, but we have the master key to 
unlock them all,” tribal leader Malik Omar 
Khan said after a successful sit-in protest in 
August reportedly prompted the authorities 
to probe whether the security forces shot 
protesters near Miran Shah, the 
administrative headquarters of North 
Waziristan. In November, the authorities in 
South Waziristan agreed to all PTM 
demands before its planned protest could 
begin. 

PTM leader Manzoor Ahmad Pashteen. 
(Photo Credit: Adnan Bhittani) 

In January, protests sparked by the alleged 
harassment of women and children by 
security forces in North Waziristan’s remote 
Khaisor village dented the military’s 
narrative of having cleansed the region of 
terrorists with a large-scale military 
operation. Beginning in June 2014, Zarb-e 
Azab, the official name of the offensive, 
forced some 1 million North Waziristan 
residents to flee their homes for more than 

three years. Several thousand of them still 
languish at a displacement camp in the 
stony desert of Bakkakhel at the edge of 
Waziristan. 
Pashteen says the recent activism has 
forced the military and the Taliban to 
think before committing atrocities 
against civilians. He says the residents of 
Waziristan are now acutely aware of and 
resisting any collusion between the military 
and the militants, particularly pro-
government and surrendered Taliban. “The 
society in Waziristan will neither allow nor 
accept and tolerate any militants or 
Taliban,” he said. “People in Waziristan do 
not even like to shake their hands.” 
Pashteen says the residents of Waziristan, 
the rest of FATA, and Pashtuns in general 
are acutely aware that they were mere 
pawns in a war fought for the benefits and 
interests of others. 
 “Consider whose homeland within Pakistan 
prospered while who suffered and whose 
territories were destroyed,” he said in an 
apparent reference to Pashtun war-hit 
regions in northwestern Pakistan compared 
to the prosperous eastern province of 
Punjab. 
Pashteen says their activism has invited the 
wrath of both the military and the militants. 
“Beginning with me and the rest of our 
leadership and our activists everywhere, we 
are facing constant persecution and 
harassment,” he said. While the militants 
have killed and injured scores of PTM 
activists in Waziristan, many others have 
been imprisoned or implicated in court 
cases. Many have lost government and 

private jobs. Others, including Pashteen 
and Ali, face foreign travel bans and 
restrictions on movement within 
Pakistan. The PTM’s media coverage is 
under blanket censorship and its 
activists have been in and out of prisons 
for most of the year. 
“We pose an existential threat to the 
business our military has benefited from 
in the name of [fighting] terrorism,” 
Pashteen said. Since 9/11 Washington 
has given more than $30 billion in 
security and economic assistance to 
Islamabad. U.S. drone strikes have 
proved to be the most successful 
weapon against militants: in Waziristan, 
more than 370 drone strikes have killed 
leaders from al-Qaeda, Islamic 
Movement of Uzbekistan, and the East 
Turkistan Islamic Movements, along 
with most leaders of the Pakistani 
Taliban. But civilian casualties from the 
drone strikes have sparked major 
protests. While the Pakistani military 
supported and quietly allowed the drone 

attacks, a protest campaign in the country, 
with some encouragement from the military, 
blamed the drone strikes for violating 
Pakistani sovereignty. “The international 
community should investigate the price we 
have paid for their military aid to Pakistan,” 
Pashteen told me. 
 
The Military Response 
Pakistan’s powerful military, however, has 
shown little tolerance of criticism. It has 
resisted civilian oversight and 
accountability. After imposing the first 
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irredentism or Pashtun ethno-nationalist 
groups within the country. 
Pakistani governments and the military 
have always denied sheltering or 
supporting terrorists. Such explanations 
hold little credibility among Waziristan’s 
residents. Anwar was an eyewitness to how 
Pakistan’s powerful military helped Taliban 
factions control parts of South Waziristan 
after a 2007 uprising forced the Islamic 
Movement of Uzbekistan to flee the regional 
capital, Wana, home to the Ahmadzai Wazir 
tribe. 
 “For more than 11 years, from 2007 to 
2018, some Taliban factions that the 
authorities recognized as Aman, or peace 
committees, committed innumerable 
atrocities,” he said. “They were taxing 
locals, ran private prisons, and had 
divided the entire territory among 
themselves for policing. I observed that 
militants were performing the key 
functions of the state in the presence of 
tens of thousands of troops.” “They were 
taxing locals, ran private prisons, and had 
divided the entire territory among 
themselves for policing. I observed that 
militants were performing the key functions 
of the state in the presence of tens of 
thousands of troops.” 
 
Waziristan’s civilians had nobody to 
complain to. Anwar says that despite 
working for the government, he could do 
little when security forces set fire to his 
father’s bus in 2010. He claims the bus was 
torched as a punishment because soldiers 
had discovered a bag of fertilizer in the 
vehicle. The military banned the transport of 
fertilizers into Waziristan because of its 
potential use in improvised explosive 
devices. “The government never responded 
to any of our petitions for compensation,” he 
said. 

Anwar Wazir says he lost his government 
job because of participating in the PTM 
protests. (Photo courtesy of Anwar Wazir) 

Disillusioned, Anwar became one of the first 
government employees to back the 
Pashtun Protection Movement when it 
sprang to life during a protest in Islamabad 
in February 2018. That sit-in protest, 
attended mainly by millennials, was 
provoked by the January murder of an 
aspiring model, Naqibullah Mehsud, who 
was killed by police in an allegedly staged 
gun battle in the southern seaport city of 

Karachi. The movement, known by its Urdu 
initials PTM, has since attracted tens of 
thousands of young people, in a peaceful 
movement to demand fundamental human 
rights and security for Pakistan’s estimated 
37 million Pashtuns. 
In addition to seeking justice for Mehsud, 
the PTM articulated Pashtun demandsfor 
an end to the bloodshed, insecurity, and 
uncertainty that had overtaken their 
homeland since the onset of the War on 
Terror. It demanded that the judiciary probe 
unlawful killings of Pashtuns. It called on 
security forces to charge or release 
thousands of people who had been taken 
into custody and disappeared. It called for 
an end to aggressive searches, 
checkpoints, stereotyping and other forms 
of collective punishment of Pashtuns. And it 
demanded that the military launch a robust 
demining campaign in Waziristan and other 
regions where the War on Terror had been 
waged. 
Authorities promised to address Pashtun 
grievances. But after the PTM organized a 
few large gatherings in the Pashtun cities of 
Balochistan Province in March, officials 
reverted to their standard response to 
dissent from ethnic minorities: labelling 
them traitors and enemies of the state. The 
PTM slogan, “The uniform is behind 
terrorism,” has particularly angered the 
military leadership. Anwar became one of 
the first government employees to lose his 
job because of his role in the PTM. 
 
The Pashtuns’ Plight, and the PTM’s 
Promise 
In less than a year of existence, the PTM 
has given Waziristanis a reason to hope for 
a better life. It seeks to reconstruct the 
image of Pashtuns, long caricatured by 
outsiders as ignorant, warlike savages, as a 
dignified people who have paid in blood and 
money from years of terrorist violence and 
military sweeps. And it has returned 
Waziristan, so often dismissed as an 
extremist backwater, to the forefront of 
debates about Pakistan’s future. 
One face of the movement is Ali Wazir, a 
firebrand leader who exemplifies resilience 
in the face of personal suffering. At the turn 
of the century, his family was the most 
prominent among the Ahmadzai Wazir in 
Wana. His late father, Mirzalam Wazir, was 
their leading tribal chief. 
But while Ali was studying law, his family 
endured its first tragedy when his elder 
brother, Farooq Wazir, was assassinated in 
broad daylight in 2003. The young activist 
became one of the first Pashtun victims of 
the Taliban and al-Qaeda in Pakistan. In 
subsequent years, Ali lost more than a 
dozen relatives including his father, 
brothers, uncles, and cousins to terrorist 
attacks. Their only apparent crime was to 
demand that authorities ensure peace and 
get rid of militants. 
His mother, Khwazha Meena, vividly 
remembers the day in July 2005 when her 
husband and son were killed. The ambush 
near their home in Wana also killed two of 
her brothers-in-law and two of their sons. 
“Our whole front yard was red with the blood 
oozing from our martyrs,” she told journalist 
Adnan Bhitani. “Our house was eerily silent 

and empty after their remains were taken to 
the graveyard for burial. Only the cries of 
our small children echoed in the blank 
courtyard.” 
While his family was being massacred, Ali 
languished in a prison 
under draconian colonial-era regulations. 
When he was finally briefly released, the 
funerals had ended. 
“I told him not to mourn. They were 
innocents and were killed while defending 
their honor,” she recalled. “The tombstones 
of those who die defending their homeland 
always shine in the battlefield,” she said, 
recalling a Pashto couplet she recited to lift 
his spirits. 

Ali Wazir is a senior PTM leader. (Photo 
Credit: Anwar Wazir) 

Meena sent her orphaned children and 
grandchildren to the relative safety of Dera 
Ismail Khan, a dusty city in Khyber 
Pakhtunkhwa near Waziristan. But she 
herself swore to stay behind at their 
ancestral home, a large mud house 
surrounded by apple orchards. Her family 
says she now lives in a door-less room 
because she fears the knock of being 
awakened to tragic news. 
“[Over the years], the men killed in our 
family left behind seven widows. I always 
tell them not to weep [so our enemies won’t 
elate in their success],” she said. Ali says 
his family was not alone in suffering. Almost 
every family in the region has endured 
some tragedy. 
“Only the Pashtun civilians suffered,” he 
said. “The Taliban, al-Qaeda, and the 
Pakistani Army had all joined hands 
against them.” 
Ali, in his 40s, refused to give up. He 
pioneered a peaceful non-violent struggle 
and participated in parliamentary elections 
in 2008 and 2013, inspiring youth with his 
fiery speeches. The insecurity in Waziristan 
forced him to stay in Dera Ismail Khan, 
where scores of others had been displaced 
after a large-scale military operation in 
2009. 
“It was a long and dark period when our 
people suffered in every imaginable way,” 
Ali recalled. “There were several military 
operations; people were displaced, and 
markets were demolished. Targeted 
assassinations and suicide attacks were 
common.” 
Ali, a lawyer, says the state was only 
interested in protecting its forces. “The 
Taliban and al-Qaeda were running parallel 
courts and meting out punishments, but the 
government forces were largely relegated 
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BY:  ABUBAKAR SIDDIQUE 

Source:  

www.the-american-interest.com 

Over the past year, a Pashtun 
awakening has transformed war-
torn Waziristan from a hotbed of 
terrorism to a battleground for 
civil rights. But can the 
movement bring real change? 

Anwar Wazir had a ringside seat for the war 
that wrecked his homeland. 
Before 9/11, Waziristan was Pakistan’s 
forgotten backyard. Governed by archaic 
colonial structures, its Pashtun residents 
denied their full constitutional rights, 
Waziristan nonetheless was slowly 
transforming. Despite restricted access to 
education, a sizable middle class of 
professionals was being created. Mass 
employment in the Gulf States, an 
agricultural revolution, and unregulated 
cross-border trade with Afghanistan had 
transformed Waziristan’s economy. 
Then came the war in neighboring 
Afghanistan, and with it the terrorist groups: 

the Taliban, al-Qaeda, and the Islamic 
Movement of Uzbekistan. Fleeing U.S. 
bombs in late 2001, the jihadis moved into 
Waziristan, which is divided into South and 
North Waziristan tribal districts. Once in 
control, they routinely used violence to 
intimidate and oppress its residents. Yet 
because residents did not have the strength 
to oust these groups on their own—and 
because the Pakistani authorities did 
nothing to stop their regrouping—
Waziristan was often falsely portrayed as a 
place sympathetic to terrorists. The 
authorities, meanwhile, stridently denied 
that terrorists were sheltering there. 
Anwar witnessed a different reality on the 
ground. In 2005, as he settled into a job in 
the local administration, a volcano of 
violence was erupting around him. Tribal 
leaders who served as the glue holding 
Waziristan’s Wazir, Mehsud, Bhittani, 
Dawar and Sulaimankhel Pashtun tribes 
together were being assassinated. Local 
criminals had transformed into militants, 
acting as cannon fodder and guards for the 
foreign fighters. A new generation of jihadis 
was being recruited from the region’s 
largely unemployed youth. 
“It was the darkest of times because one 
was not supposed to publicly mourn his own 
brother if he was killed by the militants,” he 

told me. “It was because of real fears that 
you will also be killed by simply being 
bracketed with whatever he was accused or 
suspected of [by the jihadis].” 
Anwar, then in his mid-20s, was initially 
dumbstruck by the government’s inability to 
halt the carnage. Within months, he 
discerned an underlying logic to the chaos. 
Islamabad, he realized, was exploiting the 
unrest as leverage to further perceived 
national interests. The government was 
using Waziristan and other regions in the 
country’s western Pashtun belt, 
encompassing the provinces of Khyber 
Pakhtunkhwa, the Federally Administered 
Tribal Areas (FATA), and Balochistan—all 
bordering Afghanistan—to shelter the 
Taliban. 
Islamabad had bankrolled the Taliban after 
its emergence in the mid-1990s to shape 
Afghan politics. The mujaheddin factions it 
hosted and supported against the Soviet 
occupation of Afghanistan in the 1980s had 
engaged in an endless civil war following 
the demise of the country’s pro-Moscow 
regime in 1992. Islamabad seemed keen on 
returning the Taliban to power in Kabul to 
pursue its longstanding quest for a friendly 
regime there. Pakistan wanted to prevent 
any potential threats from Afghan 
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As I Look On 
 

 

 
As I look on I am amazed 
At this world’s denizens, 
Just seeing what these dogs will do 
To satisfy the flesh. 
Such dealing as are brought about, 
Men being what they are, 
Satan himself could not devise, 
Still less consider fair. 
They place before them the Koran, 
They read aloud from it, 
But of their actions not a one 
Conforms with the Koran. 
In which direction should I go? 
Where should I seek for them? 
Wise men have now become as rare 
As the alchemist’s stone. 
Good men are like garnets and rubies, 
Not often to be found, 
While other common, worthless men, 
Like common stones, abound. 
It may be that in other lands 
Good men are to be found 
But they are few and far between, 
I know, among Afghans. 
However much he counsels hem 
And gives him sound advice, 
Not even his own fathers’ word 
Does he consider good. 
And yet Afghans, in all their deeds, 
Are better than the Moguls; 
but unanimity they lack, 
and there's is the pity of it. 
I hear talk of Sultan Baholol, 
Also of Sher Shar Sur: 
They were Afghans who won renown 
As emperors in Hind. 
For six or seven generations 
They ruled in such a way 
That all the people were amazed 
At their accomplishments. 
Either they were another kind 
Than these Afghans today, 
Or else it is by Gods command 
That things have reached this pass. 
I once Afghans acquire the grace 
Of unanimity 
Aged Khushal will thereupon 
Become a youth again  

DAWAT MEDIA ISSUES 

A NATIONAL REQUEST 

The Dawat Afghan Media 

organization has committed itself 

to preserving the historical and 

cultural heritage of the Afghan 

nation.  A process has been 

developed to document and 

archive national, cultural and 

historical information about 

Afghanistan and its people.  Such 

information will eventually become 

a part of a national archive.   In 

doing so, it is our hope that our 

future generations will have the 

opportunity to easily access 

accurate information regarding 

their nation and its heritage.   

Recent efforts by Dawat have 

resulted in the collection of 

historical and cultural materials 

such as films, books and other 

forms of literature.  We are now 

calling upon all of our respected 

countrymen to assist us in this 

effort to preserve our national 

identity. Your contribution may be 

in the forms of documentary films, 

videos, cds, vcds, dvds, books, 

magazines, newspapers, paintings 

or any other form of media 

available.  Items submitted may be 

originals or copies and, in any 

language, desired. Any and all 

items will not only be stored as part 

of a national archive but will also 

become accessible to the general 

public. It is said that rivers are 

created by many small droplets of 

water, as such the small efforts of 

each individual will eventually 

contribute to a product we can 

each express pride in.    

Once again, we call upon individuals 

within all nations to fulfill their duty 

as Afghans and contribute to the 

preservation of their historical, 

cultural and national identity.  It is 

time for us to act, as actions speak 

louder than words. 
 

M. Tariq Bazger, 
Editor and publisher 
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PTM and 
Women 

By: Gulalai Ahad - USA 

In every revolution throughout history, 
women have actively participated in 
the call for change and end to social, 
economic and political injustices. It is 
by means of this participation 
alongside their male counterparts that 
they have broken the social, cultural 
and economic chains that hindered 
them from participating in and 
benefiting from public life.  

The Pashtun Tahafuz Movement 
(PTM) is not any different. This 
movement is an ideal opportunity for 
Pashtun women to come out of the 
woodwork and advance their position 
in society. Strong vocal women have 
emerged within the PTM as rallies and 
protests see an increasing number of 
female participants. The PTM 
leadership has not only welcomed this 
participation but has called for all 
Pashtun women to stand with them in 
their struggle for Justice, allowing 
them the same if not greater status in 
serving as the face of the movement. 

These women put their lives in danger 
and risk their livelihoods to lead 
protests against the injustices inflicted 
upon Pashtuns by the Pakistani 
military while at the same time 
elevating the status of women within 
the Pashtun society. It is the 
responsibility of every Pashtun 
woman within and outside of Pakistan 
to join in this struggle for Pashtun 
rights and in effect Pashtun women's 
rights within both a political and social 
context. Social media has been 
instrumental in both the organization 
of the movement and its 
demonstrations against the militarized 
government of Pakistan. It is through 
this medium that Pashtun women 
across the globe can and must lend 
their support in bringing international 
attention to the plight of Pashtuns 
within Pakistan. 
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The Military Says Pashtuns Are Traitors. We Just Want Our Rights 

Pakistan’s powerful military is trying to crush a nonviolent movement for civil rights 

Mr Pashteen is leading the movement for civil rights for the Pashtun minority in Pakistan. 

By: Manzoor Ahmad Pashteen 

Source: nytimes.com 
 

I lost my home in 2009 when a major 

operation by the Pakistan military forced us 

to leave our village in South Waziristan in the 

Federally Administered Tribal Areas along 

the border with Afghanistan. 

Around 37 million Pashtuns live in this region 

that includes the northwestern Khyber 

Pakhtunkhwa Province, the Federally 

Administered Tribal Areas — which have now 

been merged with the province — and parts 

of southwestern Baluchistan province. Our 

impoverished region has been desolated by 

the long war on terrorism. 

When I was in high school, we moved to Dera 

Ismail Khan, a city around 100 miles away. 

Ours was yet another family among six 

million people who have been displaced from 

the region since Pakistan joined the war on 

terror in 2001. Tens of thousands of 

Pashtuns have been killed in terror attacks 

and military operations since. 

But our economic and political rights, and 

our suffering have remained invisible to most 

of Pakistan and the world because the region 

was seen as a dangerous frontier after 

numerous militants moved there after the fall 

of the Taliban.  
The government ignored us when these 

militants terrorized and murdered the 

residents. Pakistan’s military operations 

against the militants brought further misery: 

civilian killings, displacements, enforced 

disappearances, humiliation and the 

destruction of our livelihoods and way of life. 

No journalists were allowed into the tribal 

areas while the military operations were 

going on. 

Pashtuns who fled the region in hopes of 
rebuilding their lives in Pakistani cities were 
greeted with suspicion and hostility. We were 
stereotyped as terrorist sympathizers. I was 
studying to become a veterinarian, but the 
plight of my people forced me and several 
friends to become activists. 
In January 2018 Naqeebullah Mehsud, an 
aspiring model and businessman from 
Waziristan who was working in Karachi was 
killed by a police team led by a notorious 
officer named Rao Anwar. Mr. Anwar, who is 
accused of more than 400 extrajudicial 
murders, was granted bail and roams free. 
Along with 20 friends, I set out on a protest 
march from Dera Ismail Khan to Islamabad, 
the capital. Word spread, and by the time we 
reached Islamabad, several thousand 
people had joined the protest. We called our 
movement the Pashtun Tahafuz Movement, 
or the Pashtun Protection Movement. 
Ours is a peaceful movement that seeks 
security and political rights for Pashtuns. 
Apart from justice for Mr. Mehsud, we 

demand investigations into the killings of 
thousands of other Pashtuns by security 
forces and militants. We seek an end to 
enforced disappearances. 
As loyal, taxpaying citizens, we demand that 
Pakistani security forces act as our 
protectors and stop the harassment of 
Pashtuns at checkpoints and during raids. 
We demand that Islamabad cleanse 
Waziristan of land mines and other 
unexploded ordinances. 
We had several meetings with the military 
leadership. Some generals publicly 
acknowledged our grievances, but they 
never moved to address our concerns. We 
held numerous sit-ins and protests and 
continued to hope that Pakistan’s leaders 
would try to address our concerns. Instead, 

they responded with intimidation and 
violence. 
After every major protest, police arrests and 
charges P.T.M. activists and supporters with 
rioting, treason or terrorism. Some of our 
activists are still being incarcerated under a 
colonial-era discriminatory law, which is no 
longer on the books. 
When we soldiered on, they unleashed the 
Taliban. In July four P.T.M. protesters were 
killed and dozens injured after Taliban 
fighters fired at them. A military spokesman 
declared these Taliban fighters to be 
members of a peace committee and praised 
them for fighting terrorism and doing their 
part for “stabilization.” 
More recently, on Feb. 2, Arman Luni, a 
leader of our movement, who taught at a 
college, died after he was beaten up by the 
police for protesting against a terrorist 
attack in Balochistan province. My fellow 
activists and I were barred from joining his 
funeral. We participated anyway but were 
forced to leave the province after midnight. 
As we were driving out, the security forces 
fired at our car. 
Our demands and actions are underwritten 
by the Constitution of our country, but the 

military is trying to portray us as traitors and 
enemy agents. 
While vile propaganda against our 
movement is reported as news, the security 
establishment has ensured that 
almost nothing is reported about our 
movement in the mainstream Pakistani 
newspapers and television networks. 
The military unleashed thousands of trolls to 
run a disinformation campaign against the 
P.T.M., accusing us of starting a “hybrid 
war.” Almost every day they accuse us of 
conspiring with Indian, Afghan or American 
intelligence services. Most of our activists, 
especially women, face relentless online 
harassment. A social media post expressing 
support for our campaign leads to a knock 
from the intelligence services. 
Scores of our supporters have been fired 
from their jobs. Many activists are held under 
terrorism laws. Alamzaib Khan Mehsud, an 
activist who was gathering data and 
advocating on behalf of victims of land 
mines and enforced disappearances, was 
arrested in January. Hayat Preghal, another 
activist, was imprisoned for months for 
expressing support from our movement on 
social media. He was released in October 
but barred from leaving the country and lost 
his pharmacist job in Dubai, his sole source 
of income. 
Gulalai Ismail, a celebrated activist, has 
been barred from leaving Pakistan. On Feb. 5, 
while protesting against the death of Mr. 
Luni, the college teacher and P.T.M. leader, 
she was detained and held 
incommunicado in an unknown place for 30 
hours before being released. Seventeen 
other activists are still being detained in 
Islamabad. 
Imran Khan, who once boasted of his 
Pashtun origins, took office as the new prime 
minister of Pakistan in August, but his 
government has chosen to do little to change 
the state’s attitude toward our demands for 
justice and civil rights. 
The military is keen to ensure absolute 
control. We are not seeking a violent 
revolution, but we are determined to push 
Pakistan back toward a constitutional order. 
We are drawing some consolation from the 
recent judgment by Pakistan’s Supreme 
Court telling the military and the intelligence 
agencies to stay out of politics and media. 
To heal and reform our country, we seek a 
truth and reconciliation commission to 
evaluate, investigate and address our 
grievances. Since our movement emerged, 
public opinion in Pakistan has turned against 
extrajudicial killings. Most major political 
parties maintain that enforced 
disappearances have no place in the country. 
The legal and structural changes will take 
time but breaking the silence and reducing 
the fear sustained for decades by the security 
apparatus is a measure of our success, even 
if the P.T.M.’s leaders are imprisoned or 
eliminated. 
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any situation, but we are of the belief that life 
can end any day and will eventually end one 
day so why shouldn’t one live it fighting for 
what is right and just.  It is a sacrifice that we 
are all willing to make to give our Pashtun 
nation a chance to experience peace, 
progress and prosperity. 
 

Bazger: What message do you have for Pashtun 
women and young girls? 
Sanna Ejaz: My message to Pashtun women 
is to come forward, speak up, and stand up 
for the rights of your motherland, for the rights 
of your people, for your own right to live 
without fear and without being persecuted for 
just being who you are.  It is the voices of 
brave Pashtun women that are being heard 
louder than anyone right now, they are the 
backbone of this movement. They are 
exercising their right to be heard and to 
assemble, the very rights guaranteed by the 
articles of the constitution of Pakistan and the 
UN Human Rights Charter.  We have been 
silent for way too long, this is our opportunity 
to end the injustices inflicted upon the 
Pashtun nation and give our future 
generations a change at a long and peaceful 
existence. 
  

Bazger: What is your message for your fellow 
Afghans/Pashtuns and what can they do to 
support you? 

Sanna Ejaz: Afghans are a part of our nation 
and we are a part of theirs; we share common 
enemies in “terrorism” and “extremism”, 
common heroes, a common history, 
geography and culture.  We have all been 
victimized but will not succumb to the 
wrongdoings inflicted on us.  We should all 
stand together, united for peace, love, and 
diversity in the region. I am hopeful that 
positive strides are being made on both sides 
of the Durand line, but also know that this 
struggle is a long and tedious one so we must 
stay focused to our cause and we must stay 
unified at all costs. 
 

Bazger: Hundreds of thousands of 
Afghans/Pashtuns live abroad in Europe, 
Australia, Asia etc., and feel connected to your 
struggle – what can these individuals do to 
support the Pashtun Tahafuz Movement?  
Sanna Ejaz: Whether here or abroad, every 
Afghan/Pashtun is a part of our nation, of our 
collective tribe.  I ask of those living abroad to 
promote unity amongst each other, to help 
raise awareness for our cause, and to 
educate those in the countries you live in 
regarding the effects of their governments’ 
financial support to regimes who in turn use 
that same money to commit human rights 
offenses against its own people.  I ask that 
Afghans/Pashtuns abroad speak up and 
provide a morale to those who are 
participating in this struggle at the ground 
level.  There is strength in numbers and we 
are uplifted and encouraged in seeing you 
come out and protest in the cities you live in.  
  

Bazger:  In recent events, an Indian pilot was 
captured and treated with an immense amount 
of respect and honor before being released to 
the care of his own nation, while at the same 
time tens of thousands of PTM activists are 
either being held in Pakistani prisons without a 
fair trial or their whereabouts are unknown – 
what in your opinion is the reason for this?   

Sanna Ejaz: The systematic abduction and 
detainment of social activists and peaceful 
protestors goes against not only the 
constitution of Pakistan, and the UN Human 
Rights Charter, but is a violation of any the 
basic human right to equal and fair 
treatment.  The military has used these 
abductions and unlawful detainments as a 
form of intimidation and harassment of the 
PTM and aims to discourage any of its 
citizens from questioning the atrocities it has 
committed for decades.  This method of 

silencing activists has worked in the past but 
will no longer suffice in today’s world.  Social 
media has provided a platform for the 
voiceless to be heard and now serves as a 
stage for the world to witness the human 
rights abuses of this brutal regime.  The 
military must understand now that the policy 
of creating terrorism and extremism, 
interfering in neighboring countries such as 
Afghanistan and abusing its own citizens is 
causing harm to their image both at home and 
abroad. They must abide by international 
human rights norms and follow the 
constitution of the country in granting equal 
treatment and rights to each and every 
citizen.  It is the 21st century and people will 
not be ruled in this malicious manner any 
longer.  
  

Bazger:  Can you share a memorable moment 
from this struggle? 

Sanna Ejaz: There were some children of 
families victimized by this regime that had no 

financial support as their families were left in 
economic ruin.  I was able to enroll these 
children in school and provide some 
aid.  Now, each time I visit them, I see their 
faces light up and their eyes sparkle with 
hope. I feel as though I am seeing a glimpse 
of the future of Pashtunkhwa, my homeland; 
a peaceful and progressive future. 
  

Bazger:  You must hear many heartbreaking 
stories from mothers, sisters and brothers of 
those they have lost.  Can you share one that 
comes to mind? 

Sanna Ejaz: The situations of Khaisoor and 
Hayat, which garnered significant media 
attention, were very sad and tough to 
process; however, what was most difficult 
was hearing from the widows in Swat.  These 
women lost their sole breadwinners, 
protectors and partners and were left to fend 
for themselves and their young children on 
their own, a position they were never 
prepared for.  To hear them day after day, tell 
stories of their missing loved ones, some 
gone for years was enough to break anyone’s 
heart.  These stories were only the tip of the 
iceberg as one has to wonder how many 
stories are still kept in the dark and never told. 
 

Bazger: What is your message for those 
governments that continue to close their eyes 
to the plight of Pashtuns and offer financial 
assistance to their aggressors? 
Sanna Ejaz: My message to those 
supporting this brutal regime, whether 
financially or logistically, is that time is 
up!  Pashtuns have opened their eyes to their 
plight and have reached a point of no return 
in demanding their right to a peaceful 
existence.  We will no longer be pacified by 
fear or quelled by division because we have 
seen the worst, we have lost everything and 
each and every one of us is ready to demand 
rights for ourselves and for each 
other.  Supporting regimes such as this one 
will seal the fate of any supporter similar to 
that of monstrous dictators like Hitler and 
Mussolini. 
 

Bazger:  What do you ask of the international 
community in terms of support for the PTM and 
Pashtun as well as Baloch rights? 

Sanna Ejaz: I would like to express to the 
international community that we all share one 
world and we are nothing more than a global 
village.  We each bear the responsibility of 
supporting the victims of terrorism, whether at 
the hands of militants or states.  Injustice 
anywhere is never containable and will bleed 
out until it affects each and every one of 
us. We must all stand together to ensure that 
the human rights of every individual are never 
compromised and that the regimes who 
wreak terror and havoc on their citizens and 
contribute to regional instability are financially 
and politically isolated until they respect every 
human being’s basic right to a peaceful 
existence. 
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constitution, not as an institution supreme to 
parliament, the constitution and the general 
public it serves. It is inevitable that these 
common goals should unite Pashtuns across 
physical or imaginary borders. 
  

Bazger: Can you speak to the role of women 
within the Pashtun Tahafuz Movement? 

Sanna Ejaz: Pashtun women have been 
disproportionately victimized and have 
suffered tremendously in the current political 
climate of this country; whether that be at the 
hands of terrorism or the war on terror. For 
every man that has suffered, a woman has 
suffered twice as much; for every man that 
has been killed, abducted or wounded there 
are women who have been left behind having 
lost their husbands, children, breadwinners, 
economic and social security. Often times 
these are women that do not have the 
education or means to provide for themselves 
or for their children. PTM has provided a 
platform for these women to speak out and 
make their grievances and the injustices 
inflicted upon them known to the international 
community.  This movement has given a 
voice to the voiceless irrespective of 
education level, social status, language or 
religious affiliations. 
  

Bazger: Since the beginning of this movement, 
how has the role of women evolved? 

 
Sanna Ejaz: With each passing day more 
and more people join in the PTM struggle, 
including men and women alike.  There is no 
doubt that with the increase in the general 
public’s awareness of PTM’s goals and 
objectives, more and more women have 
joined and will continue to join in the 
movement. The participation in this 
movement by women from all walks of life has 
opened the door for each and every woman 
to demand an end to the injustices inflicted on 
them. PTM has provided Pashtun women a 
means by which to break political as well as 
social barriers. 
 

Bazger: You have repeatedly called upon 
Pashtuns to include their wives, daughters, 
mothers and sisters in PTM gatherings and 
protests calling for the fair treatment of the 
Pashtun people.  Have you seen any progress 
in this regard? 
Sanna Ejaz: Most definitely!  This movement 
is based on a struggle for basic human rights 
that are owed to every individual regardless 
of their gender; it is a pure and sacred 
movement for the benefit of every single 
Pashtun.  This is a point we have made clear 
in every gathering and protest.  The effect of 
which can clearly be seen by the increasing 
number of female participants in marches, 
protests, gatherings, and social 
media.  Pashtun women all over the world 
have joined the PTM, either in person or by 
means of raising their voices in support. 
 

Bazger: Why is the Pashtun Tahafuz Movement 
experiencing a blackout on Pakistani general 
media? Is the issue with the media itself or is 
there a larger play at hand? 

The deep state or the army dictatorship has 
crippled this so-called free society for the last 
seven decades.  It is inconceivable that any 
sane voice which does not play homage to the 
army be heard without serious 

repercussions. The media has changed from 
a medium to distribute unbiased information 
to nothing more than a mouthpiece for the 
army. The PTM is censored because it calls 
for checks and balances within the governing 
body and the military, it demands human 
rights for Pashtuns and other ethnicities, and 
speaks out against atrocities committed by 
the army.   
Bazger:  When it comes to Pakistani agencies, 
what is it that they fear when it comes to 
individuals like yourself and Manzor Pashteen, 
individuals with no weapons or power? 

 Our power lies in our lack of need for 
weapons to make our point known.  In fact, 
the Pakistani government would be content if 
we resorted to being the gun toting people 
they have painted us to be. They are afraid 
now of our logical stance and peaceful 
protest, they are afraid of our questions 
regarding the injustices inflicted upon our 
people because they, being a part of the 
cause, have no answers to give.  We put forth 
our agenda and call for justice of the Pashtun 
nations as well as other victims of 
extrajudicial operations in a peaceful non-
violent manner that continually attracts more 
and more people to join the movement.  Our 
power is in our slogans and our message, 
which are more powerful than their “guns.”  
 Bazger: Another important question - what was 
it that led Afghans to consider the Pashtun 
Tahafuz Movement as their movement that 
speaks to them as well?  It seems that in no time 
at all, PTM has transformed into a major 
movement within the region, what makes 
Pashtuns trust this movement?  What is it 
about Manzor Pashteen and his comrades? 
 

Sanna Ejaz: It isn’t just the individuals 
involved that speaks to the PTM following; the 
narrative representing victims of terrorism 

and extremism is what is liked by the masses. 
They have felt the atrocities, the killings, the 
terrorist attacks, the mass murders, the 
missing persons, the fake encounters, the 
fake operations, internal displacement of 
those that remain, and land mines strewn 
across their motherland.  It is this frustration 
that has motivated and driven Pashtuns to 
unite in order to put an end to the wrath that 
the army has unleashed on them under one 
guise or another. 
 

Bazger:  Time and time again the Pakistani 
military has accused the Pashtun Tahafuz 
movement of receiving support from India and 
Afghanistan, even claiming that the symbolic 
cap, which has become a symbol of freedom 
and revolution for PTM, comes from 
Afghanistan.  Do these accusations have merit 
or are do they signify nervousness from the 
military? 
Sanna Ejaz: Such accusations are a status 
quo for the militarized government at any time 
that their actions are questioned.  Leaders 
such as Bacha Khan and Khan Shaheed also 
met with similar accusations and propaganda 
from the government.  It is a dictator state and 
being such, fear is spread among the 
population through fake news and real 
attacks. We have all been dubbed “traitors” 
even though all we have asked for is the rights 
granted to us by the constitution of Pakistan 
and UN Human Rights charter. It is the fear of 
having their atrocities exposed and having to 
answer for their actions that leads the military 
to try to discredit our movement with baseless 
accusations.  We are the voice of the 
voiceless and the advocates of a people that 
have been discriminated against and 
victimized for far too long, a people that 
includes Pashtuns as well as other ethnicities 
deemed expendable by the military running 
this government.  We are called traitors by 
this government for demanding democracy, 
transparent accountability for wrongs 
committed against us a nation, 
implementation of the constitution, and the 
reinstatement of parliament as a fully 
functional entity.  It is the military’s duty to our 
borders, not to interfere in the politics of the 
country and dictate policy through use of 
force and fear.  Any stance or movement that 
calls for checks and balances on the power of 
the military is deemed by the military as 
treason; even if the leader of such a 
movement is Fatima Jinnah. (Fatima Jinnah 
is the sister of Pakistan Jinnah Seb who was 
also ostracized when she demanded the 
rights of her people from the then dictator 
General Ayub) 
  

Bazger: What difficulties to you face as a 
Pashtun raising your voice for the rights of your 
nation? Do you fear for your life? 

Sanna Ejaz: To be honest, my love for my 
homeland, nation and people and having 
seen the crimes committed against them has 
backed me into a corner in such a way that 
even fear of death seems inconsequential at 
this point.  Death is a difficult reality to face in 
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State to not only kill but racially profile the 
Pashtuns of Pakistan, resulting in enforced 
disappearances, fake encounters, the spread 
of landmines throughout Pashtunkhwa and a 
variety of other terror attacks.  The damage 
inflicted by witnessing brutal murders, losing 
family and members of the community and 
dealing with their wounded has been 
engrained in the psyche of those that 
remain.  The result is not only a loss in human 
life, but in irreparable damage to the property, 
economy, and culture of Pashtunkhwa; 
damage that may well take decades to 
repair.  The world was kept in the dark of the 
atrocities being committed in Pashtunkhwa 
and Pashtuns themselves were hesitant 
about speaking out against the State of 
Pakistan.  It was only when an aspiring 
Pashtun model, Naqibullah Mesud was 
brutally and senselessly murdered and his 
murder justified by Police Chief, Rao Anwar, 
claiming that Mesud was a terrorist.  This fake 
encounter operation served as a catalyst for 
Pashtun youth who began to organize and 
request that the UN Human Rights 
organizations investigate the trampling of 
human rights in Pashtunkhwa.  These 
youth demanded that the State adhere to 
the constitutional and human rights of 
Pashtuns as well as other nationalities 
and religions minorities. I, at this time, had 
already been following in the footsteps of 
Bacha Khan and Khan Shaheed and 
could not justify not becoming a part of 
this movement to demand basic human 
rights as well as the constitutional rights 
guaranteed to all citizens of Pakistan.  
 

Bazger:  Prior to joining the Pashtun Tahafuz 
Movement you were a journalist, social activist 
and a human rights activist; could you tell me 
why you gave up your professional journalistic 
career which was your primary means of 
financial stability? 
Sanna Ejaz: Upon joining the Pashtun 
Tahafuz Movement, I was forcefully removed 
from both my position with the NGO and as 
anchor for Pakistani Television 
(PTV).  Members of the deep state intervened 
to oust me from PTV and then put pressure 
on Shirkatgah, a women’s resource center, to 
remove me from that position as well. Even 
as Shirkatgah itself worked with UN Human 
Rights organizations, they chose to 
compromise their mission and vision to 
appease the Pakistani state agencies. The 
same state agencies that continually stalked 
and harassed my journalistic sources and 
myself in order to hinder me from performing 
my duties. 
  

Bazger: After being forced out of your position 
with PTV and that of Shirkatgah, have you tried 
to obtain a position elsewhere, and if so, what 
difficulties have you faced?  

Sanna Ejaz: To date I have not obtained any 
employment after my anchor position at 
PTV.  I want nothing more than to be able to 
provide financially for myself and my family, 
but I cannot compromise my morals and 

ethics in doing so. The fight for basic human 
rights for all Pashtuns is worth the risk I take 
in being alienated and blacklisted in the 
professional workforce.  If I am able to secure 
a position in journalism or social activism, 
fields that I have worked in for the last 
decade, that will allow me to continue my 
struggle for human rights, then that would be 
ideal. 
 

Bazger: Now that you have gained notoriety as 
a human rights activist amongst the people on 
both sides of the Durand Line, as well as those 
living in diaspora throughout the world, and are 
considered a hero of sorts, what if any effect 
has this had on your day to day living in 
Peshawar and Pashtunkhwa in general.  Has 
the government also embraced your identity as 
a human rights champion for Pashtuns?  
 Sanna Ejaz: My nation and my people are 
the center of gravity of my very being.  I owe 
them this sacrifice and so much more at a 
time when they have had such grave injustice 
and misery inflicted upon them; and in return 
I have felt that same loyalty and love from 
them because we are one nation and one 

people and our very means of survival is 
dependent on one another. 
I don’t think the government will ever even 
entertain the idea of accepting me 
nevertheless revering me for my human rights 
struggle; this is simply due to the fact that the 
deep state is the very violator of the 
constitution of the country and of the UN 
mandated human rights that we are fighting 
for.  How could they possible accept us?  The 
State has imprinted the term traitors on our 
foreheads through means such as social 
media, speeches and large media 

organizations. 
 

Bazger: From the onset of this movement, what 
changes have you seen amongst Pashtuns 
themselves? 
Sanna Ejaz: PTM is a collective movement of 
Pashtuns from all walks of life that have been 
continually and systematically victimized in 

Pakistan and this movement has created a 
sense of unity among them.  This sense of 
unity is a very positive and progressive step 
both socially and politically.  Pashtun youth 
have seen the positive attention that their 
stance for human rights has garnered as they 
are endorsed and backed by the nationalistic 
political parties, human rights organizations 
and democratic voices from not only across 
the country but from across the entire globe. 
  

Bazger: The Pashtun Tahafuz movement is 
considered a movement for all Pashtuns and 
indeed, this movement has seemingly 
awakened a sense of unity and brotherhood 
among the Pashtun nation. What is your 
opinion about this? 

Sanna Ejaz: When any nation toils through a 
dark era such as the one the Pashtun nation 
has been subjected to, there will inevitably 
arise from that journey a sense of unity due to 
the common struggle faced by every 
individual to attain a peaceful existence on 
this earth.  As Pashtuns/Afghans we are in 
the midst of this struggle to be allowed to live 

peacefully as a nation not only with our 
basic human rights respected, but also 
the opportunity to live within a democratic 
society in equity with the rest of the free 
world.  
This struggle will mark the last phase of 
terrorism and extremism in Pashtunkhwa 
because we now know that we have been 
used as collateral damage to benefit a 
small portion of the country, a portion that 
is the true cause of terror and extremism 
by means of its national policy 
implemented on our lands.  The world’s 
eyes have been opened and the 

international pressure will help to put an end 
to these wrongdoings.  
 The constitution of the country should be 
respected and should serve each and every 
one of its citizens just as the basic human 
rights of each citizen should be 
guaranteed.  This is what any citizen would 
expect of their governing body. Pakistan 
should remain a federation of Pashtuns, 
Baloch, Sindhi, Siraiki and Punjabi nations 
where all religious and sectarian minorities 
are free to live a peaceful life. The 
government must put an end to the breeding 
of terrorist organizations that not only 
interfere in neighboring Afghanistan and other 
regional nations, but also serve to terrorize its 
own citizens.  Democracy should be 
respected, and the voices of human rights 
activists should not be silenced but instead 
celebrated. Currently the army is the supreme 
power leading the country's foreign and 
domestic policies, constituting not only a 
conflict of interest but also a gross abuse of 
military power. The monopolization of the 
government by the army creates an institution 
in which every aspect of civics fails, including 
internal development, foreign policy, judicial 
proceedings, legislative process, elections 
and the economy.  The army must be reigned 
in to conduct itself within the frame of the 
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Journalist, social and human right activist and a leading female figure within the Pashtun 
Tahafuz Movement, Saana Ijaz’s interview with the editor of Dawat M. Tariq Bazger 

 

Bazger: By profession you were a 
journalist; what was it that led you to join 
the Pashtun Tahafuz Movement and enter 
the struggle for the rights of Pashtuns? 
Sanna Ejaz: I have always been a political 
activist, both before and throughout my 
career as a journalist.  I joined the Pashtun 
Tahafuz Movement when I could no longer sit 
back and watch the atrocities that were 
committed against our masses, especially 
those against the Pashtuns. For me, the term 
Pashtun embodies all those that reside in our 
motherland of Pashtunkhwa, irrespective of 
their gender, religion, language, beliefs or 
political affiliations.  
 After 4 long decades of war followed by the 
international community’s toppling of the 

Taliban regime in Afghanistan, a regime that 
was fully endorsed by the State of Pakistan, 
conditions worsened in our 
motherland. Countless so called “terrorists” 
flooded into Pashtunkhwa from Afghanistan 
where they were given a safe haven to re-
organize themselves and wreak havoc not 
only on the Afghan people, but also on the 
Pashtuns of Pakistan, the international 
community, NATO and ISAF (International 
Serving Assistance Force) personnel in 
Afghanistan. Pakistan was afforded the 
status of a non-NATO ally and partner in the 
“War on Terror” and accepted billions of 
dollars in security aid. However, instead of 
countering the increasing terrorism and 
extremism, it breathed life into those same 

terrorist organizations only this time the aim 
was not only interference in Afghanistan but 
included the killing of Pashtuns on the 
Pakistan side of the Durand Line as 
well. Numerous operations were launched 
and sustained both through financial 
assistance and through the use of media 
propaganda causing needless suffering of 
Pashtuns on both sides of the Durand Line. A 
bogus distinction was made by the State 
between “good terrorists” and “bad terrorists,” 
allowing such “good terrorist” sanctuaries to 
easily murder hundreds of thousands of 
Pashtuns and displace those that remained 
from their lands in FATA (Fedral Administered 
Tribel Area) and SWAT. This orchestrated 
game was a well-engineered narrative of the 
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