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د تېر په �ېر بیا هم دا پر لپسې ��ې په ډېر �ن� خپری�ي د ویلو �ه نشته، له تکراري    
او کلیشه یي خربو تېری�م. د دعوت می�یا د دریو ویبپا+و ور�ني کار، د وخت پلمه، 
کار او د ژوندانه مرصوفیتونه او اقتصادي ستونزې هغه �ه دي، چې په پرلپسې ډول 

ېدو پر وړاندې خن� کې�ي، خو بیا هم د دې @ولو ستونزو او د تل په �ېر د دعوت د خپر
رسه رسه دا ��ه، چې د دعوت د نهه ویشتمې کلیزې په ویاړ د فوق العاده ��ې په 
ب�ه خپرې�ي او تر تاسو درنو لوستونکو درسی�ي. په دې ��ه کې د پخوانیو ��و 

دې لIۍ پر برعکس ډېره برخه مهمو مرکو ته ورکIل شوې، چې له دې وروسته به د 
دوام د دعوت می�یا زیات زور په مرکو وي او هNه به وکIو، چې د وخت او زمان له 
غوQتنو رسه سم د نظر د خاوندانو، حکومتي چارواکو، سیاستوالو او بهرنیانو 
نظرونه تر خپلو لوستونکو، لیدونکو، اورېدونکو او هېوداوالو ورسوو. د دعوت د 

ېبپا+و او دعوت خپرونې له الرې خپل فعالیتونه خپلواکو رسنیو مرکز چې د درې و 
مخته وړي، د خپلوکارونو د ال Qه کولو لپاره ستاسو درنو هېوادوالو هر اړخیزو 
مرستو ته اړتیا لري او ستاسو د مرستو پرته زموږ مخکې تV @کنی دی. هغه �وانان 

ه خپله ې پاو پېغلې که وغواړي چې د دعوت د خپلواکو رسنیو رسه په پاسنیو برخو ک
خوQه کار وکIي، نو موږ ورته رس له همدا اوسه Qه راغالست وایو. مینه وال کولی 
يش زموږ رسه اړیکه ونیيس. همدا راز له وخت نه په استفادې د خپلو �وتو په شYر 
تخنیکي همکارانو �خه مننه کوم، چې په خپله خوQه او تر خپله وسه یې د دعوت 

همدا راز د خپلو @ولو هغو قلمي همکارانو نه د زړه له تله  پا+ه تازه وساتله. ۲۴می�یا 
مننه کوم، چې تل یې په خپلو لیکنو دعوت می�یا روانه ساتلې ده. او همدا راز د خپلو 
هغو درنو دوستانو نه، چې د دعوت دا ��ه یې په مايل مرستو د چاپ جو�ه شوه، 

ندان تر خپله وسه د دعوت یو �ل بیا مننه کوم او هیله من یم، چې زموږ د وس خاو 
 eاو د افغانانو په م fي، چې واقعاً افغاIرسنیو السنیوي وک fاو @ولو هغو افغا

  هخپرې�ي. د یو سوکاله، ودان، اباد، رسلوړي او یومو@ي افغانستان په هیل

  ميل سندره

  �و چې دا م
كه آس�ن وي
  �و  چې  دا جهان  ودان  وي

  �و چې ژوند په دې جهان وي
  �و  چې  پاتې  يو افغان  وي

 

  تل به دا افغانستان وي
  تل دې وي افغان ملت
  تل دې وي جمهوريت
  تل دې وي ميل وحدت
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یو الس او د  افغانان تهلویه خدایه! 
الس د افغان ولس قسم دوئ په 

 ذلیلهخوړيل کورf او بهرf دQمنان 
  ثم امین امین  مه کIې.کااو نا

 
 

 

  په دې ��ه کې:
  ) ۲(..او دعوت د دعوت می/یا هیله او غو*تنه

  )۲۷-۳( .........................بېالبېلې مرکې 
  )۳۳-۲۸ .............(...........بېالبېلې لیکنې

  )۳۸-۳۴.......(.......د ورې?مو کاروان........
  )۳۳-۲۸ .............(...........بېالبېلې لیکنې

  )۵۱ -۳۹.(......مې کلیزې په ویاړ. ۲۹دعوت د 
  مخونو پورې) ۶۸تر  ۶۷.(......انIلیيس برخه...

 

ناروې، ډ�ارک او آیسلن� له پاره د افغانستان  د
سفیره او د ولسمرش �ان�Iې استازې  میرمن 
  شکریه بارکزۍ د دعوت می�یا رسه په مرکه کې

  پورې ونومخ ۱۸تر  ۱۲له 
د ناروې، ډ�ارک او آیسلن� د د نورو برسیره 

 معلومات او رضوري افغانانوله پاره په زړه پورې 
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  غو�تنه!؟هېله او  می�یادعوت   د

پتیلې ده چې د خپــل لرغو� هېواد د  د خپلواکو رســـنیو مرکز دعوتد 
%تیا موندنې او پر ميل، کلتوري  %ه ر الکلتوري ب,اینې او راتلوونکي کول ته د 
سم  سوند ډول را2ولې، خوندي او د وخت رسه  ستند او ال او تاریخي ک5نې په م

  رو اړوندو ميل ارشیفونو ته هم وسپاري.یې د دعوت ادارې برسیره نو 
خي تاری له %ه شامته چې تر دې دمه نوموړې ادارې په خپلو هلو=لو یو >ه د یاد وړ

، کتابونه او ډیر چاپي توکي را2ول او خوندي ک5ي دي او )فلمونه(او کلتوري مواد 
ې په ی چد همدې ار له مخې له خپلو 2ولو درنو، پتمنو او می5نیو هېوادوالو هېله کو 

دې ميل هHه کې وررسه مله يش. نو که د Fران هېواد افغانســـتان په اړه هر ډول 
یدیو، ند فلم، و تاب، DVD، ډی وي ډیVCDيس ډي، وی يس ډیCDمســـت ، ک

او.... ولری نو اصل یا کاپی یې موږ ته راولیSۍ په ارشیف کې  مجله، اخبار، انNور
%تې وو 2ول دغه سیره که لوی الله غو ساتلو بر س د  ستند او پرلپ سناد به  په م ې ا

ډول ترتیب  او بیرته د هېوادولو چوپ5 ته وړاندې يش. (>ا>کی >ا>کی دریاب 
ــې تر یوه حده په یو =ای  Yــی) نو په دې ډول به خواره واره فلمونه او تاریخي پې ش

  کې را2ولې او خوندي يش. 
سالسچې له یوې خوا مو ميل، ا سا� او افغا� ر سئولیتالمي، کلتوري، ان  ت او م

تررسه يش او له بلې خوا به مو الپســـې د لرغو� تاریخ، کلتوري او ادب مراندې 
وس چې ا مرغلیینې او د تاریخي د%منانو اوتو بوتو او له تورې سپیني په امن يش.

 تنو په مرســـته د افغانســـتانYـــپلواکو رســـنیومرکز  د خپلو درنو پد دعوت د خ
سو دا ډول مواد به ال جوړولو  2ASTV24لویزیون  سباوون ستا په هHه کې دی نو 

 په %ه توFه خوندې او پر =ای Fته به ترینه واخستل يش.
 ستاسو له مرستو نه مخکې له  مخکې مننه

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

. د افغان ولس پرته د هيواد د هيh سيايس د ناروې د هيواد نه خپريSي چې دعوت
نه كوي. دعوت د افغان ولس ريYتينى غS او د هغو استازیتوب ډلې او غیر سیايس 

ي. ئوليت احساس كو له پاره خپريSي >وك چې د افغانستان په باره كې فكر او د مس
رو شوو ليكنو مسئوليت د درنو ليكونكو په غاړه دى او رشط نه پپه دعوت كې د خ

  دى چې هره ليكنه دې د دعوت د نرشاs پاليسr رسه برابره وي.

DAWAT MEDIA, 
V/ M. Tariq Bazger,  
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 ېپت د ویبپا'و د انرتنت په ن!يواله شبكه زموږ

  www.dawatmedia24.com پ0تو او دري ویبپا'ه:          
  www.dawatmedia.com              :هزموږ  ان;لیيس ویبپا'

 www.astv24.com  ویبپا'ه: ۲۴د افغان سباوون <لویزیون
 dawatmedia@gmail.com   زموږ د بری0نا لیک  پته:
  DNB Bank AC # 0530 2294668د دعوت بانکي پته:          

 كلنى ��ون : 

د پاكz په مينy كې د دعوت د بانک یا معادل.  پيسې امريكايي ډالر يا د هغى  ۱۰۰
دعوت  د په پاسنئ پوستى پته راوليSي. د دعوت مايل منبع د افغانستان خلك دي.

اسو مايل ره ستارسنیو مرکز د فعال ساتلو او د شوو ژمنو د پوره کولو له پ ود خپلواک
وسه د  اید تر خپله. هر افغان بتوب او ال%ه پرمخت� زیری دییمرستې زموږ د بریال

خپل مسئولیت دې پوره ک5ي وخت د عمل  و پر=ای د عمل ډFر ته راوو=ي اوربخ
 دی نه د خربو.

غ  د افغان ولسمې�یا دعوت   
  قدرمنو لوستونكو !

د خپلو رسنیزو فعالیتونو  د لیارې وياړي چې د خپلواکو رسنیو مرکز د دعوت  
 ميل افغا� روحيه د افغانستان د هيواد په دې 2اكونكو او حساسو شيبو كې په

په روانو حاالتو باندې په علمي >ی5نو، تحليلونو، او تبرصو له الرې خپل هيواد 
  او هيوادوالو ته د خدمت مصدر Fر=یديل يو.

د دعوت ميل خپرونه د خاوري �اميت، ميل گ�و او د ميل يووايل د دفاع او   
 نو، ليكواالنو، او رو�فكرانو د پاره دساتنې  په مبارزه كې د افغا� پوهانو، عاملا

قلمي جهاد پرانيستىل سنگر، هHه كوي د دعوت درنو لوستونكو ته د هيواد او 
ولس كور� او بهر� د%منان وروپيژ� او تر ممكن حده د دوى خاينانه 

  دسيسې او توطيې شن,ې او خنثى ك5ي.
حقونو، د په هيواد كې د سولې، ولسواكr، 2ولنيز عدالت، و5Fیزو    

مطبوعاتو خپلواکي، د قلم او بيان د ازادي، او 2ول افغان ولس ته د ژوندانه 
راتيكو كد لوم5نيو بنس�يزو اسانتياو د برابرولو، او په لن,ه كه ووايو د دمو 

نه د "زور، زر، او تزوير" د الرې، د افغانانو د غوڅ اك�يت په خو%ه د  الرو،
ې او د هغ ت د جوړيدو  منy ته راتلليو غYتىل او منيل مركزى ميل حكوم

هغه موخه او هدف دى چې د هغه په ر�ا كې د دعوت ميل  ساتل او مالت5
  خپرونه خپله مبارزه او رس%ندنه مخ په وړاندې بيا�.

  خو! 
د دې >راغ د رو%انه ساتلو د پاره د گرانو لوستونكو مايل، قلمي مرستو او 

ورت دئ، كه زموږ د پاليسr او د همكاريو ته د هر وخت نه خورا زيات رض 
دعوت د ميل خپرونې د محتوا رسه موافق ياست نو موږ  د دې جوگه ك5ۍ چې 

دعوت خپرونه د ن5ۍ او گران افغانستان گوټ گوټ دعوت می,یا خپرونې او د 
ته ورسوو، او د هغه نااميده هيوادوالو له پاره د اميد ډیوې رو%انه ک5و، كوم 

له امله يې خپل اميد د السه ورك5ى دى، او داسې چ ته  چې د ډول ډول ناخوالو
ادوالو ته دعوت ورسيSي چې افغان وي هلته دعوت وي يانې دا چې ډیرو هيو 

ې به هله بيNايه نه وي چې يو زيات شم  هيودوالو ته مو دعوت Hاو زموږ ه
رسوىل وي او دې هدف ته رسيدل ستاسو درنو هيوادوالو او د دعوت مينه والو 

  مايل مرستو پرته ناشو� دي. د
زموږ هيله د درنو لوستونكو >خه 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 پاكz په منy كې د راجسرت پوستې د الرې.د بانک 
  يو =ل بيا وايو : 

ولس پرته د هيواد د هيh سيايس ډلې ¤ايندFي  د افغانمی,یا دعوت ((
فغان د امی,یا نه كوي او نه د خپلو خلكو پرته د چا پورې ت5لې ده. دعوت 

>وک چې د افغانستان ونې کوي ولس ريYتينى غS او د هغو له پاره خپر 
د دعوت د خپلواکو رسنیو  په باره كې فكر او د مسئوليت احساس كوي.

  ))اوس ستاسو مايل مرستو ته اړتیا لريمرکز د پخوا  نه زیات 
 

 ستاسو نه مخكې له مخكې مننه
 د دعوت اداره

 

 دعوت ستاسو او ستاسو له پاره خپریSي



          

 www.dawatmedia24.com – www.dawatmedia.com – www.astv24.com 

  :ه په مرکه کېمې�یا رس د دعوت  ډاک�ر نبي مصداق

  ډاک2ر ارشف غني، چې د ملک منتخب ولسمرش دی؛ خو برخه یې

په حکومت کې له شلو سلنو 9خه نه زیاتې ي 
  د افغانستان روان وضعیت تاسو ته >ن§ه %کاري؟ :زFرب

افغانستان له ډېرو ک�اوونو رسه چې  :ډاک�ر نبي مصداق
د تېرو (لوې'تو کالونو په ج%�و او نا ارامیو کې پیدا شوي 
دي او ال هم دوام لري، مخامخ دی. له .ولو نه دردوونکی 
وضیعت دا دی چې په افغانستان کې له ډېرو خلکو نه 

تي، په اخالص خپله دنده رسته رسول او د وطن وطن دوس
په فکر کې زیار ایستل نه دي. رسه له دې چې د مهاجرتونو 
ک�اوونه یې زغميل دي، بیا هم هغسې چې د وطن مینه، د 
وطن د پرمختK هیلې او له نورو هېوادونو رسه افغانستان 

یو Lای ته رسول پکار دي، په ډېرو خلکو کې چې که 
ي او که له حکومت بهر دي، داسې په حکومت کې د

  احساس نه لیدل کېNي.
سوله به رايش، هېواد به جوړ يش؛ خو دا کلتوري زیان 
چې موږ ته را رسېدلې ده، تاليف به یې ډېره ستونزمنه 

 وي. 
>ه باید ويش چې افغانستان د روان وضعیت  :بزFر

  >خه وو=ي؟
ه په افغانستان کې له .ولو ن: ډاک�ر نبي مصداق 

م، د خلکو په اذهانو کې زموږ له وطن رسه مه
پخوانY مینه، ژمنتیا او غرور باید منW ته رايش، د 

دې کار لپاره په (و برخو په جدي ډول کار پیل يش. 
يش و لوم�ی په مطبوعاتو کې باید خلکو ته هره ورځ تبلیغ 

چې افغانستان له هر نظره د ن�ۍ یو بې نظیره هېواد دی. 
واد کې دوه اقلیمه چې تود او سوړ موږ په دې کوچني هې

دی لرو، زموږ له ډېرو Lمکو (خه په کال کې (لور فصله 
اخیستل کېNي، موږ روان سیندونه لرو چې dاونcي 
هېوادونه ورته محتاج دي. موږ معدنونه لرو چې په 
هغوی باندې د ن�ۍ ډېرو لرو پرتو هېوادونو دوستي هم 

 غرافیوي خطه کېرا جلب ک�و او موږ باالخره په داسې ج
موقعیت لرو چې کوالی شو سویس یا اطریش په شان د 
ختیW، لویدیW، شkل او جنوب لپاره د تK راتK یوه 

  مرکزي برخه وdرLو. 
 (و يشپه تدریسی نصاب کې باید تغیر را د mوونlیو

حب الوطن من االیkن له وړکوايل نه زموږ د اوالدونو په 
  فکر کې تزریق يش. 

او مدارسو کې باید زده کوونکو او مقتدیانو په جوماتونو 
  ته د وطندوستY مسؤلیت او ارزmت ور وپوهول يش. 

مرکزي حکومت باید د .ولو افغانانو برسېره د ژبې او 
ره نNدې يش؛ (و dاونcي یسر ب مذهب په اختالفونو

هېوادونه له هغوی نه نور سو استفاده ونه ک�ي. موږ نه 
اطمینو ل'کرې جوړې ک�و یا غواړو چې د ایران لپاره د ف

د پاکستان لپاره د طالب او داعش ترورستانو ته د 
  لیت اجازه ورک�و. افع

%اغلی ارشف غنی ولې ونه شو ک5ای هغه ژمنې یې چې د  :بزFر
  2اکنو مخکې له ولس رسه ک5ې وې پلی ک5ي؟

 کلن ۱۳د  ارشف غني ته د کرزي :ډاک�ر نبي مصداق
 کالت ور پاتې دي، اصالً حکومت نه ډېرې ستونزې او مش

دوه درې نور حکومتونه به هم ونه يش کوالی چې د کرزي 

د ملکY د دورې دا بې پروایئ او په .ولنه کې د ادلون 
   بدلون پې'ې چې ده رامنW ته ک�ې، له منlه یويس.

کله چې ولسمرش غني پکار پیل وک�؛ ورته مالومه شوه چې 
ونې صالحاتو ته رسپه هره برخه کې دومره نیم%�تیاوې او ا

موجودې دي چې دی به هی� کله هم دغه .ولې په یوه 
دوره کې رفع نک�ي. د بېل%ې په ډول، یوه لویه ستونزه په 
اردو کې ده چې هغوی قومي او سمتي �ایل یې درلود او 

ه ت هم دغه وزارت د فهیم د ج�االنو نه اشباع حالت
ار زارت کرسېدلی و کله چې ارشف غني په اردو او دفاع و 

کاوه، ورته مالومه شوه چې د کورنیو چارو وزارت او پولیس 
د اختالس له غ�و مرکزونو (خه و. له دې نه وروسته خلکو 
له قضاء نه زیات شکایت درلود، کله چې ولسمرش نور 
قاضیان او (ارنواالن مقرر ک�ل، ورته مالومه شوه چې بې 

ارنواالن (خه زیات ( ۵۰۰باکي په (ارنوالY کې شته. له 
لرې شول او کو�m وشو چې د پولیسو په برخه کې ان تر 
بریدمن پورې اصالحات راويل؛ Lکه ډېر Lله همدا پولیس 
دي چې مجرمین نیيس او د پیسو په مقابل کې یې خوشې 
کوي او هم خپلې پوستې، زغروال مو.ر او رینجر .ول په 
مختلفو والیتونو کې په دmمن پلوري او بیا دmمن د 

  مت په مقابل کې ترې استفاده کوي.حکو 

استفاه د کرزي په وخت کې په  ءډېر زیات تخلف او سو 
ې چس�ک دادونو کې کېده. مثًال د کابل او کندهار قرار 

میلیونه ډالره ورته درې هېوادونو  ۲۵۰لوم�ۍ پروژه وه، 
(امریکا، جاپان او سعودي) ورک�ه او نقشه داسې وه چې د 

cي. همدې کرزي او امریکا د هایوې په س�نNرډ به جوړې
د ده له ورونو را پیل د (و نورو تر منW الس په الس شوه او 
وروستي س�ي ته چې ویل کېNي دېرش میلیونه ورته پاتې 
شوي، داسې س�ک جوړ ک� چې ډېر ژر په کنcواله بدل 

ه ر شو. همدا ډول د تېلو په قراردادونو کې به په میلیونو ډال
دادونو لپاره یو د قرار  اختالس کېده. ارشف غني

Lان%�ی کمېسیون جوړ ک� چې په هغه کې بر سېره پر 
ده او ډاک�ر عبدالله او مربوطو وزیرانو، د پارملان، 
مطبوعاتو او مد� فعاالن هلته موجود وي او په ډېر 
دقت رسه قراردادیان (ې�ل کېNي چې یو اصيل 
قراردادي به پروژه رس ته رسوي. په دې ډول د رشوت 

استفادې الرې بندې شوي او په میلیارډونو  ءسو  او
 افغانY په یادو قراردادونو کې سمپا شوې ده.

که د کرزي په وخت کې، داسې کسان چې له رشمه 
د خپل د پالر شغل خو ال پرېNده ان نوم يې نه يش 
اخیستالی، د میلیون ور تېر میلیارډران شول. خو د 

ته رس نه دی پور ارشف غني په دې تېرو درې کالو کې چا 
 ک�ی چې میلیونر يش.

درسته ده چې په .اکنو کې ارشف غني ژمنه ک�ې وه چې 
یو میلیون نوې دندې به پيدا ک�ي او هم به په حکومت 
کې ژور اصالحات راويل او افغانستان به د پاکستان د 

  انحصار (خه را و بايس. 
ا د د نوو کارونو په ل� کې یوازې د کلیو د پراختیا وزارت په

تېرو درې کالو کې یو(لوې'ت زره پروژې پلې ک�ي چې 
میلیونه افغانانو ته رسېدلې  �d۱۲٫۴۴ه یې په مستقیم ډول 

ده. په همدې ترتیب تر یو لک پورې بستونه په حکومت 
کې خلق شوي او هم د mار جوړونې وزارت د لس%ونه 
mارdو.و په جوړولو رسه تر درې لکو زیاتو خلکو ته کارونه 

 ک�ي دي.  پیدا
امنیو له الرې کالو کې د جنK او نا ۴۰ان په دې افغانست

دومره ناخوالې لري چې هی� حکومت نه يش کوالی، په 
 درې یا (لورو کالو کې هغه رفع ک�ي. 

د %اغلی غني ستونزې په >ه کې دي چې نيش  :بزFر
کوالی په =ینو مواردو کې غوڅ اقدام چې باید ویي ک5ي 
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>ه ت5ل  په یې کولی، مقصد السونه نه یې کوي یا یې نيش
  شوی دي؟

په .اکنو د ورLې په پای کې  ۲۰۱۴د : ډاک�ر نبي مصداق
ډاک�ر عبدالله عبدالله ته له ډېرو والیتونو (خه تلېفونونه 
وشول چې mايي .اکنې یې بایللې وي. کله چې رایې د .اکنو 
د خپلواک کمېسیون له لوري وشمېرل شوې او (رdنده 

ف غني �dونکی دی؛ نو عبدالله د .اکنو شوه چې ارش 
کمېسیون ته چلنج ورک� چې د ثبوت لپاره باید دوی د 
لویې پکتیا د درېو والیتونو رایې له رسه وشمېري، mکاره 
شوه چې په هغوی کې د تقلب اندازه دومره نه وه چې د 
.اکنو پایلې ته تغیر ور ک�ي. خو عبدالله بیا هم ونه منله او 

په اوو نورو والیتونو کې رایې له رسه  ویې غوmتل چې
وشمېرل يش. هلته هم کوم د مشاهدې وړ تغیر ونه لیدل 
شو، بیا یې د یوویشتو والیتونو نومونه واخیستل چې باید په 
هغوی کې رایې وشمېرل يش. ارشف غني چې نه یې 

، د .اکنو پایله نوره هم وLنcوي په دې پروسه کېغوmتل 
ه به له رسه وشمېرل يش؛ د دې لپار ویې ویل چې .ولې رایې 

Lل رایې شمېرنې پایله د منلو وړ وي؛ هم چې دواړو ته د دو 
باید د بهرنیانو (ارdرو تر (ار الندې دا کار پر وړاندې والړ 

نو، د اروپا تو د بیا شمېرنې لپاره، د مل%رو مل يش. د دې رایو
رو ېر او د (و نورو ن�یوالو بنس�ونو استازو چې په ډاد cd باز 

نورو هېوادونو کې د .اکنو (ارنه کوي خوښ شول. دې 
غ�ې شمېرنې، چې په هره رایه باندې بیله پرېک�ه کېده، 
چې تقلبي ده او که نه؟ درې میاشتې په بر کې ونیولې او 
په پای کې، کله چې .ول د تقلب، تخلف او تخطي رایې د 

 ۵۶دواړو ایسته واچول شوې، په صافو رایو کې ارشف غني 
سلنه رایې �dلې وې. دا به په  ۴۴لنه او ډاک�ر عبدالله س

هر ملک کې د ن�یوال او د هغوی د قانون له مخې د منلو 
وړ dرLېدلی وای؛ Lکه چې د ن�یوالو تر نظارت الندې 
  وروستY شمېرنه وشوه؛ خو ډاک�ر عبدالله بیا هم ونه منله.

کال کې کله چې عبدالله  ۲۰۰۹داسې ویل کېNي چې په 
ل، د حامد کرزي په مقابل کې دویم پ�او کمپاین ته غوmت

ریکا د بهرنیو والړ يش، جان کیري چې هغه وخت د ام
یس و، ورته وویل چې له کرزي رسه چارو د سنا مجلس رئ

 ۲۰۱۴د دې دور له کمپاین (خه تېر يش او (موږ به تاسو په 
.اکنو کې راولو). ډېر kdن کېNي چې ډاک�ر عبدالله د 

روستY پایلې پر ضد له همدې کبله ودرېده او .اکنو د و 
درې ورLې یې د کابل د لویې جرdې خیمه کې خشن آمېزه 

ېرونې کولې، آن دا چې دوی به په مزار کې یو و خربې او 
موازي حکومت اعالن ک�ي. ارشف غني نه غوmتل چې 
په افغانستان کې جن%ونه او وینې تویونې ال هم دوام وک�ي، 

ورځ د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان  کله چې په (لورمه
کیري کابل ته راغی، د �dونکي او بایلونکي دواړو السونه 
  یې پورته ک�ل چې د ميل یوايل حکومت جوړوي.
ستاسې د سوال د یوې برخې Lواب هم همدا ده چې د 
موجوده حکومت .ول مسؤلیت ډاک�ر عبدالله ته رجوع 

وازې غوmتل ی کېNي. Lکه برسېره پر دې چې جان کیري
په درې وزارتونو کې ډاکرت عبدالله ته برخه ور ک�ل يش، 

ولت ه وهلو کې دنیې اتکا ونه ک�ه او په متواترو چپه هغه 
له ارشف غني رسه رشیک ک� چې له وزیر او سفیر نه 
نیولې، ان تر یو ولسوال او مدیر پورې د دواړو په خوmه و 

 منlه داسې.اکل يش. دا یو دلیل دی چې د حکومت له 
ستونزې خلق شوې؛ Lکه چې عبدالله یوازې هغه کسان 
چې ده او د جمعیت حزب ته ژمن ول، حکومت ته را دننه 
کول. بر خالف ارشف غني چې درې .یمونو: مطبوعات، 
سیايس او تخنیکي .یمونو دي هغه یې واک ته ورساوه؛ خو 

سلنه ترې والړل. هغه کسان  ۹۰هغوی ته یې پام ونه ک� او 
ې نو په مشور اې بیا ده غوmتل و kdري، د (و نورو کسچ

  ل. رسه، دلته او هلته وkdرل شو 
 یس جمهور په صفت کلکنو د ارشف غني السونه د یو رئ

ت�يل دي؛ Lکه حکومت نه یوازې د ډاک�ر عبدالله او 
ارشف غني ترمنW وېشل شوی؛ وررسه په خوا کې دوه دوه 

ي را داخل ک�ي د مرستیاالنو هم خپلې (ېرې حکومت ته
او یو شمېر د باندې (ېرې لکه عطا نور او ضیا مسعود هم 

  را دننه ک�ي دي.
د ارشف غني لپاره د دوی همغNي کول په تېرو درېو کالو 
کې ډېر لوی مشکل دی. بله ستونزه چې ولسمرش غنی 
وررسه مخامخ دی، په افغانستان کې د بهرنیانو موجودیت 

او پولیسو ل%'ت په غاړخ  دی. امریکا د درې لکو اردو
کې  یکژاخیستی دی. نا.و په وارسا او نورو هېوادونو په بل

 ۶۰د افغانستان د انکشايف بودجې او نور ل%'تونه چې 
 Kي، ورکوي. ولسمرش غني اړ دی چې دا جنNسلنه کې
چې ورباندې پاکستان تحمیل ک�ی، له یوې خوا د 

ته  �ۍپاکستان اصيل (ېره چې د تره%رو ماشین دی، ن
وmيي او له انزوا رسه یې مخامخ ک�ي او له بلې خوا له 
بهرنیانو رسه د افغانستان په اړوند پې'و کې رس وmوروي، 
همدا دلیل دی، هغه (ه چې دی یې غواړي، ډېر کله یې 

   نه يش کوالی.
  : د حکومت لوم5یتوبونه >ه دی؟بزFر

د ولسمرش غني لپاره چې په  :ډاک�ر نبي مصداق
روژو یې پنlوس Lله د چین له حکومت رسه او انکشايف پ

اروپایي هېوادونو  جنهم (و Lله له هند، روسیې او له یو در 
مرستې ک�ي، د داسې پروژو چې اقفانستان رسه یې رسه 

طرحه کول دي چې له یوې خوا د پاکستان له انحصار 
(خه را ووLو او له بلې خوا د افغانستان لپاره د تجارت 

له ن�ۍ رسه پیدا ک�ي. له همدې امله  نورې بدیيل الرې
د ورې'مو په الر افغانستان له مرکزي اسیا او له چین رسه 
وصل شوی او د الجورد له الرې نه چې د فاریاب له اقینې 

او  ربایجان، dرجستانترکمنستان او له هغې الرې له اذ نه
له ترکیې رسه وصل شوي یو. همدا اوس د .اپي د dازو د 

 رې ترکمنستان د افغانستان او پاکستان لهنل لیکې له ال 
الرې له هند رسه وصل شوی او افغانستان به د دې پایپ 

میلیونو ډالرو پورې عاید  ۴۰۰الین له محصول نه هر کال د 
او  نولري. بل هم د کاسا زر د برې'نا پروژه چې د قرغزستا

ېNدوي، یوه بله تان ته لتاجکستان برې'نا افغانستان او پاکس
ابهار د بندر له الرې به بع وي. د ایران د چعاید مند 

رې ختیW او نورو افغانستان د ازادو اوبو تجارت له ال 
  هېوادونو رسه وصل ک�ي. 

بله لویه پروژه هم د بندونو ده چې د افغانستان .ولې اوبه 
به مهار يش او dاونcیو هېوادونو ته به د ن�یوالو قوانینو په 

ه مهمه پروژه همدا اوس د اساس ور کول کېNي. بل
افغانستان فابریکو ته د برې'نا پیدا کول دي چې په دې 
برخه کې چې د ملر له وړان%و په استفادې (خه همدا 
اوس په کندهار او ډېر ژر نن%رهار او کابل ته د نغلونه 

 برې'نا ورسېNي. 
: ستاسو په نظر د حکومت دننه د نظام مخالفینو او بزFر

  ینو فرق په >ه کې دی؟د وسلوالو مخالف
 ايل د حکومت په جوړېدوو د ميل یو : ډاک�ر نبي مصداق

رسه، حکومت ته داسې کسان هم داخل شوي چې له 
کلونو یې له حزب اسالمي او طالبانو رسه جن%ونه ک�ي 
دي. که (ه هم حکومت دوی ته د سولې په عايل شورا 

ه پکې مقامونه ورک�ي او هم په والیاتو او مرکز کابل کې 
لوړو بستونو کې Lای پر Lای شوي؛ د ډېرو په عقیده دغه 
چاودنې او بریدونه چې په کابل کې کېNي، له داخل (خه 
وررسه مرسته کېNي او تنظمېNي. Lکه چې تور دا دی چې 
د تورو mي'و لنc کروزرونه له همدوی رسه دي او په هغه 
کې Lا¥رdي هلکان له تالشیو نه تېرېNي او هغو Lایو ته 
چې که Lوانکی له وزیریستان نه هم وي، ورته ممکنه به 
نه وي چې د چاودنو اصيل Lای ته په دومره حفاظت رسه 

دې  Lان ورسوي، له همدې امله د حکومت دننه او د
کسانو په شاوخوا کې نور، د بهرنیو مخالفینو نه ال هم 

  dواmوونکي دي.
په  ود حکومت باند� مخالفان په لوم�ي قدم کې طالبان ا

دویم قدم کې اوس داعش دی. نورې ترورستي ډلې چې 
عبارت له چیچینیانو، د غور چین مسلkنانو، ازبکانو، 
تاجکانو او له قرغزستانیانو (خه دي. پخوا به یې د طالبانو 
تر (نK په جن%ونو کې برخه درلوده. اوس د هغوی ډېر 
شمېر له داعش رسه یو Lای شوي؛ Lکه چې داعش د 

لوژۍ رسه مرسته کوالی يش. د طالبانو پالیيس دوی ايcیا
یوازې په افغانستان کې د دوی د ایcیالوژۍ خپرول او 
قبلول دي، حال دا چې د داعشیانو ایcیالوژي سیمه ییزه 

 او ن�یواله ده. 
: د اجرائیه ریاست رول ته په کومه سرتFه Fورئ زما بزFر

ې کپه فکر هغوئ امتیاز او له نیم ډیر حکومت په الس 
لري خو د مسئولیت او کار درک یې نشته تاسو په دې اړه 

  >ه وایاست؟
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عیت د د اجراییه ریاست موق: ډاک�ر نبي مصداق
افغانستان په اسايس قانون کې نشته؛ خو لکه (رن%ه چې 
مې مخکې وویل، اجرائیه ریاست د امریکایانو په الس 

  وهنې رسه منW ته راغی.
اس کې یې صالح که (ه هم د جمعیت حزب، چې په ر 

الدین، عبدالله او عطا نور دي، غوmتل چې ریاستي نظام 
په پارملا� نظام باندې واړوي؛ خو په وروستY موافقه کې 
چې د ډاک�ر غني او عبدالله تر منW وشوه، پرېک�ه دا وه 
چې په دوو کالو کې به یوه لویه قانو� جرdه را غواړي؛ (و 

بلوي ق تار ه اداري صدپرېک�ه وک�ي چې د افغانستان لپار 
  او که نه؟ 

نc او Lینو نورو ملکونو په شان اداري یلکه د فرانسې، پو 
صدراعظم د حکومت په اجراییه قوه کې رايش او حکومت 

ک�ر عبدالله ته به هkغه موقف یې قبول ک�ي؛ نو ډا
  یه ریاست به له منlه والړ يش.ئک�ل يش او اجراور 

dه جوړه نه شوه د (رن%ه چې په دوو کالو کې لویه جر 
افغانستان د قانون دانانو په فکر، دغه ریاست چې تر اوسه 

  دوام یې ک�ی، هی� قانو� مرشوعیت نه لري.
د حکومت په تقسیkتو کې دا نه ده چې یوازې قدرت د 
ډاک�ر غني او عبدالله ترمنW وېشل شوی دی. په دواړو 

ې کخواوو کې دوه مرستیاالن دي چې هغوی هم په قدرت 
ر غني تر(نK ضیا خپله برخه اخیستې ده او د ډاک�

 Kمسعود ته هم حق ور ک�ل شوی او هم د عبدالله تر (ن
د بلخ وايل عطا نور هم په دې حکومت کې دوه وزیران 

  لري.
نو په دې حساب ډاک�ر ارشف غني، چې د ملک منتخب 
ولسمرش دی؛ خو برخه یې په حکومت کې له شلو سلنو 

د حکومت د .ولو پروژو او نوmتونو  (خه نه زیاتېNي؛ خو
مسؤلیت له ده رسه دی او ډېر کم په مطبوعاتو کې د 

 ډاک�ر عبدالله او یا د دې نورو متعلقینو نوم یادېNي.
  د افغانستان راتلونکی >ن§ه وینئ؟ :بزFر

و د افغانستان لپاره په تېرو پنlوس: ډاک�ر نبي مصداق
او  چوکاټ، اردوکالو کې چې د ان%رېزانو له خوا حکومتي 

د ای اس ای تشکیالت تکمیل او خپله پاکستانیان ورته 
  وروزل شول، یو لوی چلېنج اوسېدلی دی.

پاکستان په تېره بیا د طالبانو د حکومت له سقوط نه 
وروسته د ډېرو افغانانو په وینو السونه ل�يل دي او هم  یې 
افغانستان، چې په وچه محاط دی، په خپل انحصار کې په 

ا تېرو پنlو لسیزو کې ساتلی دی. هر Lل که د داود د
ژیمونو په وخت د صدارت او یا هم د هغه وخت د ر  خان

کې و، کله به چې پاکستان وغوmتل تورخم او سپین 
بولدک بند ک�ي؛ نو د افغانستان هغه مالونه چې په کراچې 
کې به ول کابل ته نه را رسېدل، دلته به د بیو د لوړوايل له 

  لک اندې'من کېدل.امله خ
د ولسمرش غني لوم�یY موخه، چې .ین%ه مال یې ورته 

چې افغانستان د پاکستان له انحصار نه خالص  هوت�له، دا و 
ک�ي. د دې لپاره، ده بر خالف ډیپلوماسY دی د اسالم 
اباد پر Lای الهور پنcۍ ته والړ (و د اردو او ای اس ای 

 واخيل چې نور بهله مرشانو رسه وdوري او ور(خه ژمنتیا 
. له هغې وروسته دافغانستان له الس وهنو الس واخيل

  اسالم اباد ته والړ او له سیايس مرشانو رسه یې ولیدل.
د پاکستان اردو درې میاشتې وخت وغوmت؛ (و خپله د 
نه مداخلې ژمنه عميل ک�ي؛ خو نه دا چې هغه ژمنه او یا 

 غه کېهم وروسته له هغه پینlه نورې غونcې چې په ه
برسېره پر افغانستان او پاکستان، چین او امریکا هم حضور 
درلود او غونcې به یوه په اسالم اباد او بله به په کابل کې 
 Yل هغه ژمنې چې پاکستان وروستL کېدې او په وروستي

  غونcې ته وړاندې ک�ې، بیا یې هم پرې عمل ونه ک�.
رې ل ولسمرش غني په لوم�یو دوو کالو کې د پاکستان د

مودو سرتاتېژیکو مل%رو هېوادونو ته په سفرونو کې لکه 
چین، سعودي عربستان، عر» امارات، امریکا او اروپایي 
.ولنې ته سفرونه وک�ل؛ (و د پاکستان د تره%رۍ د ماشین 

  په تولید هغوی خرب ک�ي.
دې ملکونو برسېره پر خپل اوږد مهاله اړیکو چې له 

نیوله. یج رسه ترې فاصله و پاکستان رسه یې لرلې، په تدر
پاکستان د دې انزوا په مقابل کې روسيې ته ور نېNدې شو 

ي اردو د پاکستان په داخل کې له پاکستانی یچې ان روس

  �ل. اردو رسه �رینات تر رسه ک
وغlاوه، هغه هم ایران و؛ خو بل هېواد چې پاکستان الس ور 

و ا د سNکال د برکس د هېوادونو په غونcه کې چې روسیه
چین یې غ�ي ول، په خپله اعالمیه کې پر پاکستان غN وک� 
  چې باید د تره%رو ډلو Lالې له خپل هېواد نه محوه ک�ي.
د پاکستان د صدراعظم ویاند رستاج عزیز اعرتاف وک� 
چې افغانستان په تېرو (لوې'تو کالو کې هم دومره قوي 
بهرنی سیاست نه دی درلودلی. د پاکستان اوسني 

م هم په یوه مرکه کې وویل چې ولسمرش غني یوه صدراعظ
سحر امیزه لهجه لري او هر چېرته چې والړ يش، مرشان 

   یې خربو ته غوږ نیيس.
نو ډاک�ر ارشف غني نه یوازې دا چې پاکستان یې له 
ن�یوالې انزوا رسه مخ ک�ی او اصيل (ېره یې نورو ته ور 

نc ته لرصې نه هم الس ور اپېژندلې، د افغانستان له مح
ک�ی دی؛ Lکه د کراچY پر Lای د چابهار بندر چې د 
هند په پیسو اباد شوی، له ایران او هند رسه الس لیک 
ک�ی او همدا اوس له هند (خه غنم او نور توکي د چابهار 
 Yنlي.  له بلې خوا یې له منLبندر له الرې نیمروز ته را

�ی کاسیا رسه د اورdاډي د پ�لY له الرې ارتباط برقرار 

چې نن ډېر وړه او نور خوراکي توکي، د قزاقستان، 
قرغزستان او درې نورو اسالمي ملکونو (خه افغانستان ته 

    په ارزانه بیه را رسېNي.
 د الجورد له الرې یې د ترکمنستان د رېیل پ�لیو خوا له بلې

له الرې افغانستان ته له قفقاز، ترکیې او اروپا رسه الره 
نېNدې وخت کې به د نیمروز له الرې خالصه ک�ې ده. په 

له هرات تر کندهار او کابل او بیا له هرات نه تر مزار او 
پلخمري پورې د جوړېدو په امکاناتو خربې شوي دي؛ خو 
داسې پروژو په اروپا او نورو هېوادو کې چې پيل شوي؛ ډېر 

  وخت او رسمایه اچونې ته اړتیا درلودلې ده. 
�ي، ونه په افغانستان بند کاوس چې پاکستان خپل رسحد

په کابل او نورو mارونو کې خلک هی� اغیز نه ویني؛ خو 
پاکستان لکه یو بې خرده ماشوم تېر او سNکال په هغه 
وخت کې چې د افغانستان مېوې رسېدلې وې، تورخم او 
سپین بلدک ته په الره وې، محصول یې پرې درې برابره 

درې  کستان رسه به یېزیات ک�؛ نو افغان تاجرانو چې له پا
میلیارډه تجارت درلود، اوس ان له یوه میلیارډه هم را mکته 

  شوی دی او نور هم مخ په mکته کېدو دی. 
د افغانستان لپاره له هند او چین رسه چې د ن�ۍ نیم 
نفوس جوړوي، ډېر مهم دی. پاکستان چې نه غواړي زموږ 

 نقل يش مالونه د دوی د واYd د وچ بندر له الرې هند ته
او هم هندي مالونه په س�ک افغانستان ته را ورسېNي؛ نو 
ولسمرش غني هم پرېک�ه وک�ه چې د پاکستان د ورLې 
درې سوه د لوړ .ناژ مالونه به وروسته له دې په تورخم او 
سپین بولدک کې mکته کېNي او له هغه Lایه به، په افغا� 

ي. د دې N.رکونو کې افغانستان او مرکزي اسیا ته وړل کې
لپاره چې د افغانستان مېوې او سابه ضایع نه يش، حکومت 
له هند رسه یو هوايي دهلېز پرانیستی چې په دوو میاشتو 
کې پینlه سوه .نه تازه او وچه مېوه او سابه هند ته نقل 
شوي دي. له دې وروسته به زموږ مېوې د چابهار له الرې 

Nي. نه په غ�ه اندازه په بې�ۍ کې هند ته رسې  
د پاکستان تجار خورا وارخطا دي چې د دوی د بې کیفیته 
دوا د خر(الو بازارونه په کابل، افغانستان او مرکزي اسیا 
کې له منlه Lي او هم نور پاکستا� .وکران به افغانستان 
او د افغانستان له الرې منYl اسیا ته په مشکل رسه 

  ورسېNي.
یوه  خې داسېنو ولسمرش غني افغانستان د جغرافې له م

وپېژندله چې د سیمې اتیا سنله مرکزي خطه ن�ۍ ته ور 
تجارت به د افغانستان د اور dاډو او س�کونو له الرې 
کېNي او هم به له س�کونه، په لوړه کچه ترمیم او پرانیستل 
يش؛ (و د دې .ول تجارت له الرې افغانستان ته په 

   میلیونونه ډالره عاید ورسېNي.
ستیو >ه کم >لورو لسیزو او په =ان§5ي ولې د ورو :بزFر

ډول د وروستئ یوې نیمې لسیزې 2ول یا ډیره برخه 
قربانیان پYتانه دی؟ او ولې پYتانه د هرې خوا په نYه 
کیSي؟ ستونزه پخپله په پYتنو کې ده که سیمه ایز او 

ه Nن5یوال سیاست غو%تنه د دې قوم ضعیفه کول، له من
 وړل یا >ن,ې ته کول دی؟
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کله چې روسانو د خلق او پرچم له : ر نبي مصداقډاک�
الرې ونه شو کوالی چې له افغانستان (خه د خپلې 

اساس چې باید په تودو اوبو طرحه شوي پالن په  پخوا�
وسانو فغانان د ر یمي بندر یا بندرونه ولري. کله چې اکې دا

ېدل او دغه جنK نNدې لس کاله دوام پر وړاندې را پا(
لنه قربانیان یې هم پ'تانه ول؛ Lکه ډېر وک� چې اتیا س

ماینونه د پ'تنو په سیمو کې Lای پر Lای شول او هم 
®بارۍ به په پ'تنو باندې که هغوی د بدخشان، تخار او 
بلخ په ولسوالیو کې ول او که یا هم د کندوز، بغالن او پاتې 
جنوب، جنوب ختیW او په جنوب لویدیW افغانستان کې، 

نه او و ریدونو الندې راغلل او په زرdونه کور .ول تر هوایي ب
کيل وران شول. Lکه هم پنlه میلیونه مهاجر چې 
پاکستان ته واوmتل، له اتیاسلنې زیات یې پ'تانه ول. له 
بلې خوا، نه سکاډ تخریبوونکي توغندي او نه هم ماینونه په 
پنجشېر، هزاره جات، بلخ او شkيل افغانستان کې ل%ېديل 

  ر Lای شوي دي.او یا Lای پ
بیا کله چې امریکایان د طالبانو د رژيم له نسکورېدو نه 
وروسته په افغانستان کې Lای پر Lای شول، د روسانو او 

ه نه دا وه چې پ'تان ان%رېزانو مشوره هم د دوی له تجربو
بهر� قدرت ته په خپل ملک کې رس نه dدي. د دوی 

̄یت باید داسې تر فشار الندې رايش او پ ابل کې ه مقاک
کیو ته دومره رشد ورک�ل يش چې په حکومتي چوکاټ N ل

کې له هغوی رسه سیايل ونه يش ک�ای. Lکه هم د کرزي 
په دیارلسو کالو کې په هزاره dانو او تاجکانو باندې ډېره 
زیاته رسمایه dذاري وشوه او په مقابل کې د پ'تنو په 

ا هم ی والیتونو کې مکتبونه او کالجونه یا وت�ل شول او
وسوزول شول. ضمناً هغه برسونه چې په دغو دیارلسو کالو 

ې شوی ول، تر نوي سلنې زیات ي ورک�لکې افغانستان ته 
غیرې پ'تنو ته ورک�ل شول. داسې وخت به هم و چې په 
هند کې به له (و زره زده ک�یاالنو نه یو یا دوه سوه به 

 هپ'تانه وه چې هغوی به هم په خپل شخيص ل%'ت په زد
  ک�و بوخت ول.

د نورو هېوادونو له برسونو هم په همدې ډول استفاده 
وشوه. نه یوازې د پوهنې په برخه کې؛ خو د تجارت په 
برخه کې هم د میلیونونه افغانY قراردادونه غیر پ'تنو ته 
ورکول کېدل. نن .ول هغه میلیونران او بیلیونران له هر لسو 

.ول د  نو کې وي؛ نورتتنو نه یې که یو یا دوه سلنه په پ'
  یو له قومونو (خه دي. لNک

د ان%رېزانو او یا د روسانو یا امریکایانو سیاست د پ'تنو په 
مقابل کې یو منفي نظر (رdندوي او په دې باور دي، تر 
هغې چې پ'تانه په قدرت کې وي، د افغانستان له معد� 

پې�ۍ کې د ن�ۍ لپاره ډېر مهم دي.  ۲۱منابعو نه چې په 
کمپنY به ورنه د خپلې �dې لپاره ډېره استفاده ونه  ېور ن

ک�ای يش. د بېل%ې په ډول، لیتیم چې له هغه نه برې'نايي 
بیرتۍ جوړېNي او د اليس ساعتونو نه نیولی تر کمپیو.ر 
او مو.رو پورې به ورنه استفاده ويش، همدا اوس د پ'تنو 

 ز دي، د دې �dورو په سیمو کې چې هرات، غز� او نیمر 
عنرص لوی معدنونه دي. اوس چې د هوا د کک�تیا له مخې 

.ول د مو.رو تولید کوونکی هېوادونه، پالنونه لري چې د 
تېلو پرLای یوازې د لیتیم له بیرتو (خه استفاده وک�ي. 
امریکايي جیالوژيستانو چې په افغانستان کې کار ک�ی 
وایي چې افغانستان به د لیتیم د تولید له مخې سعودي 

بستان يش. نو دا معدنونه که ورنه د ملت د �dې لپاره عر
په تخنیکي او اقتصادي اړخونو کې د دقیقو برنامو له مخې 
استفاده ونه يش؛ نو په افغانستان کې به د نعمت پر Lای 
په لعنت بدل يش. لکه د غر» افریقا املاس او د عربو 
تیل چې د هغوی لپاره یو لعنتي خدای خلق ک�ي، الس ته 

اوړنې دي. دا جنK او نا ارامي چې له تېرو (لوې'تو کالو ر 
را په دیخوا روانه ده، په لوم�ي قدم کې یې تر شاه 
پاکستان، ایران او نور لرې پراته مملکتونه الس لري، چې 
افغانستان د یوه پیاوړي اقتصاد ('² نه يش. Lکه په 
هغه وخت کې به dاونcي ورنه سوه �dه ونه يش کوالی؛ 

ه هم د افغانانو د وینو په تویېدو رسه دې معدنونو ته نو Lک
اړي چې چې د ن�ۍ د اقتصاد لپاره د ارزmت وړ دي، غو 

 غNي ونه لري. افغانان ورباندې مطلقه هم
: ډاک�ر صاحب مصداق! تاسو د خپلو نورو لویو بز�ر

خورا مهم کتابونه چې احمد شاه  ېکارونو تر "ن  در 

 غانستان: سیايس کمزوريدرانی (په ان3لیيس ژبه)، اف
او بهرن? مداخله (ان3لیيس) او پ<تو ان3لیيس قاموس 
لیکيل. پوCتنه مې دا ده اوس چې دا ډیر وخت د هېواد 
دننه یاست له رسمي دندې پرته په کومو فعالیتونو 

 بوخت یاست او ولس ته به مو بله ډالئ "ه وي؟
 هتلین له کبل ۲۵۰د لوی احمد شاه د  :ډاک�ر نبي مصداق

رانه په لندن کې د افغانانو .ولنې چې لوی ترتیبات یې په 
پام کې ول، غوmتنه وک�ه چې که یو کتاب ورباندې ولیکم. 
ما د برج برتش موزیم په کتابتون کې د لوم�یو قلمي نسخو 
او قلمي کتابونو نه په استفادې رسه په ان%لیيس ژبه دغه 

ل شوی نه ړ کتاب ولیکه، تر اوسه پورې له ان%ليس (خه ژبا 
دی؛ خو غواړم دلته په کابل کې نور معلومات او عکسونه 

   وررسه ک�م او په پ'تو ژبه یې ژباړه چاپ ک�م.
زما د افغانستان سیايس کمزوري او بهرنY مداخلې کتاب 
چې په ان%ليس ژبه لیکل شوی و اوس هم له لندن او 
نیویارک (خه خپرېNي او هر (وک کوالی يش چې د 

رې واخيل. دا کتاب په کاناډا کې ډاک�ر صمد امازون له ال 
په پ'تو ژبه وژباړه او په کابل کې د ارشاد د مرکز له خوا په 

  کې چاپ او پلورل کېNي.  .وکو ۲۰۰۰

پ'تو ان%ليس قاموس ته هره ورځ نوي لغتونه .ولوم او په دا 
نوي نرش کې به د پ'تو د لغاتو مجموعي شمېر له پنlوسو 

دې نوي نرش لپاره، له نومونو رسه  زرو (خه تېر يش. د
رن%ه عکسونه به هم ولرم. (ن%ه چې ډیکش�ي د .ول عمر 
کار دی؛ نو په وروستY نرشیه کې به .ول لغتونه په جملو 

  کې هم وکاروم. 
په لویدیW کې خلک د افغانستان په اړه داسې فکر کوي 

پرته افغانان په بل (ه نه  رامیوچې هلته له جنK او نا
. د دې طرز فکر د بدلولو لپاره تر یوه حده ما د پوهېNي

پ'تو داسې .وکې چې د غربیانو په کلتور کې د خندا وړ 
dرLي ژباړيل او دانش خپرندویه .ولنې په یو جلد کې 

  چاپ ک�ي دي.
 ۷۵همدا اوس مې د یوه امریکايي لیکوال یو کتاب چې 

کاله وړاندې یې لیکلی او په متواتر ډول چاپ شوی او هم 
پکې Lوانانو ته ډېر انتباهات شته، ژباړلی او ډېر ژر به بازار 

  ته راووLي.
ما یو نیم کال له قومونو رسه کار ک�ی؛ (و د قومونو اواز په 
معارص ډول، حکومت، امریکایانو او ن�ۍ ته ورسېNي، د 
دې لپاره موږ لوم�ی د لویې پکتیا درې والیتونه رسه یو 

کت مو په لوی کندهار Lای ک�ل؛ خو (رن%ه چې همدا حر 
او لوی نن%رهار کې هم پیل ک�ی و او دا چې په کندهار 
کې شپN والیتونه او په نن%رهار کې (لور والیتونو زونونه 
جوړ شوي ول؛ موږ له لویې پکتیا رسه غز�، میدان وردګ 
او لوdر هم یو Lای ک�ل، بیا کوچیان هم را رسه یو Lای 

 Wوباله. زه د دې زون د شول او د زون نوم مو جنوب ختی
  کلتوري کمې�ې رییس یم. 

په نظر کې ده چې دا درې لوی زونونه یوه اجرایه شورا 
دې زونو کې یوولس تنه جوړه ک�ي او له هر والیت نه په 

وپېژندل يش چې بیا به شورا خپل یو مرش شورا ته ور 
و.اکي؛ کله چې یو مرش غN پورته ک�ي، په دې .ولو والیتونو 

Lي به. و پورې خلک اواز پورته کوي او راولسوالیو کې به تر 
د اجراییه شورا په تشکیل باندې ال هم کار روان دی. 
برسېره پر دې زه د (و ډلو Lوانانو رسه هم په �اس کې 
یم او له هغوی رسه چې د ملک د پنlه شپېتو نه زیات 
سلنه نفوس جوړوي او د افغانستان راتلونکي مرشان به 

او غونcو کې په مسؤلیتونو او د افغانستان  وي، په بحثونو
د داخيل ک�اوونو په حل او د ملک په پرمختK باندې 

  خربې کوو. 
: تاسو چې د ژوند ډیره برخه مو په رسنیزو چارو کې تیره بزFر

 ک5ې افغا� رسنیو په اړه >ه ویلی شئ؟
کالو  ۱۷: په افغانستان کې په دې تېرو ډاک�ر نبي مصداق

سنیو کې، که هغه چاپي دي، غNیز دي او که کې په .ولو ر 
تصویري دي، ډېر زیاتوالی راغلی دی. همدا اوس په کابل 
کې درې (لوې'ت تلوېزیونونه دي او په همدې اندازه 
ورLنY، اوونیزې او درې میاشتنY، (ورځ پا¶ې، مجلې او 
جریدې) خپرېNي. په هر والیت کې ميل رادیو بر سېره 

یونونه او یو شمېر جریدې دوه یا درې شخيص تلوېز
نرشېNي. دا په رسنیو کې مثبت بدلون دی چې په دومره 
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کمه موده کې دومره پرمختK د قدر وړ دی. له بلې خوا 
په منفي اړخ کې ډېر تلوېزیونونه له خارج (خه �ویلېNي. 
طلوع ته د امریکایانو کمک او هم د هغوی پان%ه اچونه د 

له ایران  ي. نور تلوېزیونونهامریکې په لور برابر نرشیات کو 
(خه �ویلېNي او هم Lینې پ'تو تلوېزیونونو ته پاکستان 

ا¶و او ته د ورLپ د مصارفو ل%'ت ورکوي. همداسې مرستو
جریدو چلوونکي هم د پردیو نظر او مفکورو ته په 
افغانستان کې توسیعه ورکوي. په ضمن کې زموږ د 

 منW سختهپخوانY دري فاريس او د ایرا� فاريس تر 
مجادله روانه ده. په رسنیو کې پردي پال د دري په mکلو 
او پر Lای نومونو او لغتونو باندې رشمېNي او پر Lای یې 
د زړې پهلوي ژبې لغتونه او هم د اوسني ایران له ماشین 

الفاظ کاروي. د بېل%ې په ډول د اردو او  (خه راوتيل
ه نه را پپولیسو لپاره چې د امیر شیرعيل خان له وخت 

دېخوا موږ د دې مسلکونو د هرې کچې لپاره پېژندل 
شوي، رایج او خلکو ته dران او منيل نومونه شته، دوی یې 
پر Lای په خپلو رسنیو کې ایرا� نومونه کاروي. په همدې 

  ډول په قضا، (ارنوالY او پوهنتون کې. 
یو شمېر تلوېزیونونه کله چې کارمندان استخداموي، رشط 

دی چې په ایرا� لهجه به خربې کوي؛ خو د  یې همدا
افغانستان خلک په دې نوو الفاظو او نومونو نه پوهېNي او 
په بحثونو کې هم، پردی پال ژورنالستان به په ایرا� لهجه 
پوmتنې کوي خو د مېز ډېر cdون وال په خپله لهجه 
Lوابونه ورکوي. Lکه خو » » يس پرېک�ه ک�ې چې که 

به کاروي، د ایران په فاريس کارونه یې تاجکان خپله ژ 
جریمې ای'ې دي؛ نو که افغانان، دري وایي په خپله 
  رmتینې نوم، چې دري فاريس ده ورته وایي.
خو اوس » » يس د ستمیانو د مخالفت له یوه موج رسه 
مخامخ ده چې ولې ورته یوازې لکه چې په ایران کې فاريس 

  ل کېNي؟ ویل کېNي، په افغانستان کې نه وی
خو د ژبې په پاکولو کې د دې پلورل شوو عنارصو (خه 
ډېرو تک�ه رژیمونو لکه ه�لر چې غوmتل یې املا� له التین 
(خه پاکه ک�ي، مصطفی کkل چې غوmتل یې ترکي ژبه 
له فاريس او عر» لغاتو (خه پاکه ک�ي او د ایران شاه چې 
 غوmتل یې د عر» پر Lای .ول فاريس ایرا� لغات
استعkل يش، یو هم ونه شو کوالی چې خپل مرام ته 
ورسېNي. زموږ پرديپال هم ناکامه دي؛ خو ضمناً موږ دلته 
په کابل کې تر اوسه داسې جدي اقدام د خپلې ژبې او 
ترمینالوژۍ په ساتلو کې، چې د افغانستان په اسايس قانون 
کې Lای لري، نه دی ک�ی. په هر حال په ډاډ رسه هغه د 

 متل دلته هم صدق کوي: (زمستان تیر می شه، فاريس
  روی سیاdی به زغال میkنه.) 

مه کلیزه ده، او تاسو چې له ۲۹: اوس چې د دعوت خپرونې بزFر
پیله تر دې دمه د دعوت لوستونکی، قلمي همکار او مالت5 
کوونکی یاست پیغام مو د دعوت لوستونکو او د دعوت د لیارې 

 افغان ولس ته >ه دی؟
د دعوت جریده چې اوس نهه : �ر نبي مصداقډاک

ویشت کلنه شوه د افغا� اخالص او زموږ د ادبیاتو په 

منc روانه ده، او په دې درې لسیزو کې خپل اواز 
سرتالیا، ، اقارو کې چې اروپا، اسیا پنlهلوستونکو ته په 

  او امریکا دي، رسولی دی. افریقا
L وان (محمددا هم یو مخلص او د ژبې او وطن یو مین 
یې  امکاناتوطارق بزdر) چې په خپلو ډېرو محدودو مايل 

نیز ر په خپ د رسنیو دغه جریده پیل ک�ه، نن یې د دعوت
باندې تبدیله ک�ې ده چې (و نورې برخې هم پکې مرکز 

  شاملې دي 
چې هغوی امکانات نه  داسې ونه وایيزموږ Lوانان باید 

وطن لپاره  لري او نه يش کوالی چې دا یا هغه کار د
تررسه ک�ي. که دوی په هر Lای کې چې وي، پنlه یا 

 افغانستان د ابادۍ لپاره الس شپN تنه هم رسه یو Lای د
ک�ي، بیا به ورته (رdنده يش چې د دوی قوت ور 

محدود نه؛ بلکې ال زیاتې السته راوړنې درلودای يش. 
سلنه کېNي،  ۶۵زموږ Lوانان چې د افغانستان د نفوس 

ونه د راتلونکي مسؤلیتونو او رهربۍ لپاره چمتو باید Lان
ºاو په خپلو م�و باوري وسا .  

وطن زموږ دی او که موږ دا .ول قومونه او مذاهب چې 
په دې وطن کې شته، رسه یو Lای نه شو، هی«وک به هم 
زموږ د پرمختK او هوساینې لپاره کار راته ونه ک�ي. 

اید امنیو بېل%ه بزموږ د تېرو (لورو لسیزو جن%ونو او نا 
زموږ په مخ کې وي چې په بې اتفاقY، بې پروایئ او د 

  پردیو له ملنې (خه نیول موږ ته هی� �dه نه ده ک�ې. 
  ومن الله توفیق

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

 د %اغلی واحد فقیري د دعوت د پو%تنوپه =واب کې:

  په وطن کي شاوخوا د قدرت جزیرې

  مخ پر زیاتیدو دي 
تاسو د افغانستان د سیايس وضعیت په باره کي Lیني واحد فقیري: 

مهمي پوmتني مطرح ک�ي دي. زه به دلته ه«ه وک�م چي ستاسو 
   سوالونو ته لنc جوابونه ووایم. Lینو

اول، د افغانستان فعيل وضعیت بحرا� او مبهم دئ. جنK د پخوا 
دئ. امنیت تر پخوا (و چنده خراب سوی دئ. د    په شان روان

وطن په dوټ dوټ کي د امریکایانو ®باري (و چنده زیاº سوي 
 نورو په مسجدونو، فاتحو، او جنازو کي د طالبانو او دي. دغه راز

مخالفانو انتحاري حملې ډیري سوي دي. د .ولو نویو احصاییو پر 
   اساس، د مخالفانو د نفوذ ساحه تر پخوا پراخه سوې ده. لويي الري ناامنه سوي دي.

په اقتصادي ساحه کي هم حاالت تر پخوا خراب سوي دي. بېکاري، مهاجرت، او په 
ات کم سوي دي. تجارت خراب Lوانانو کي له وطنه فرار ډیر سوی دئ. ميل عاید

سوی دئ. او د وطن .ول اقتصاد پر خارجي اعانو باندي متکي سوی دئ. د ارشف غني 
    فاسد سوی دئ. حکومت له رسه تر پایه وابسته او 

هم کوم خاص حرکت نه لیدل کېNي. د سويل  ېد سولی او مذاکراتو په برخه ک
    mکاري.مذاکرات په .په والړ دي. د قطر دفرت نیمه ت�لی 

بلخوا، د امریکا پالیيس هم نامعلومه غوندي ده. .رمپ د افغانستان .ول مسولیت 
    نظامیانو ته ورسپارلی دئ. او دايس mکاري چي د جنK اوږدول ئې اسايس هدف دئ.

لنcه دا چي د افغان د جنK اصيل طرفونه 
(امریکا، طالبان، د کابل رژیم، او پاکستان) د 

  کومه خاصه عجله نه لري. سويل د راوستلو لپاره
د دې بد حالت تر (نK، سیايس حاالت هم ډیر 

وايل د برطرفه ه بحرا� دي. ارشف غني د یو 
ت او قدرت نه لري. په وطن کي ئکولو جرا

شاوخوا د قدرت جزیرې مخ پر زیاتیدو دي. او 
  مرکز تر پخوا ډیر کمزوری سوی دئ.

ارشف غني په حکومتوايل  ېزما dومان دا دئ چ
̄  ېکي تر حامد کرزي ډیر ناکامه دئ. پدې تېرو (لورو کالو ک ه ارشف غني خپل اک

پخوا� یاران له السه ورک�ل. ډیر خلK ترې خوابدي سول. او اوس فقط (و چاپلوس او 
    په ارګ کي ترې راچاپیر دي. کغريض خل

مومي ناستو او د ع ن باید خپله الس په کار يس،ناپه اخر کي، باید دا هم ووایم چي افغا
له طریقه خپل مشکالتو ته د حل الره پیدا ک�ي. د افغانستان مشکل د افغانانو مشکل 

    دئ.
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تره کې در �فت�و با دعوت:محمد عث�ن استاد دوکتور   

 افغانستان در تخته سطرنج بازی پیچیده سرتاتژیک در منطقه جاه گرفته است  

 پشتون ها ستون فقرات جامعه افغانی استند
Fبعد از شکست و ریخت یک و نیم دهه جنگ امریکا و  :ربز

متحدین علیه آنچه تروریزم خوانده شده است، افغانستان در 
  کجای پروژه قرار دارد؟

 زبا مالحظه تجارب تاریخی هیچ پروژه ئی ااستاد تره کې: 
ری که تاریخ حkسی پر افتخا خارج در کشوری مانند افغانستان

بدمعاشی قابل تطبیق نیست. افغان ها دارد، با توسل به زور و 
های خونین را بر ضد ارزش در نشیب و فراز تاریخ خود جنگ 

عرص امانی و حاکمیت کمونیست ) و لشکریان های وارداتی (
  اشغالگر خارجی از رس گذشتانده اند.

جنگ افغانستان با یک دروغ بزرگ که نابودسازی النه های 
قعیت اینست که این جنگ، تروریست است، آغاز گردید. اما وا

نربد کمپنی های سیری ناپذیر فروش پطرول، گاز و 
اسلحه است، که نقاط حساس ژیوپولتیک و ژیو 
سرتاتژیک را در منطقه هدف قرار داده اند. مبارزه 
با تروریزم، پیاده ¥ودن دیموکراسی، حقوق برش و 
بد و بیرائی ازین قبیل روپوش پر زرق و برق جنگ 

که در حلقوم مردمان بی خرب از دنیا منفعت است 
  فرو برده میشود.

فغانستان هدف نیست بلکه وسیله ااشغال 
است. وسیله خیز به سوی افق های رسشار از منابع  

اطراف افغانستان قرار دارد. با تأسف  طبعی که در
که در اجندای رویدست، افغانستان مجری بی اراده 

ودش را از پروژه است که توان دفاع از منافع خ
 اختیارش بیرون کرده اند.

به نظر ش³ جنگ افغانستان قومی است و یا  بزFر:
  ضد اشغال خارجی؟

تهاجم اردوی امریکا به استاد تره کې: 
افغانستان را باید یکی از غیر عادالنه ترین لشکر 

کشی پایان جنگ رسد  یک ابر قدرت به یک کشور عضو سازمان 
  ملل متحد قیاس کرد.

مریکا با تروریزم به تدریج به جنگ ضد طالبان بدل جنگ ا 
̄یت قومی استحاله کرد.    شد. تقابل با طالب  به نربد با اک

های ضد اشغال خارجی در تاریخ معارص افغانستان نربد
همیشه در مناطق پشتون نشین جنوب افغانستان شکل گرفته 
 است. جنگ امروز علیه ائتالف نظامی بین املللی تقابل طالب
( فارغ مدرسه دینی ) با مهاجمین نیست. جنگ از محدوده 
گرایش های قومی، سمتی و در مواردی مذهبی بیرون شده و 
در محتوای ملی جا گرفته است. پیوند مقاومت مسلح با اقشار 
مختلف مردم، عامل کنرتول طالبان به بیش از پنجاه فیصد 

 قلمرو ملی شده است. 
برای اشغال افغانستان در  ٢٠٠١لشکر پیاده نظام که در  

رکاب اردوی امریکا قرار گرفت  ملیشیای مرکب از اقوام اقلیت 

بود که با گذش² از غسل تعمید در کانفرانس بن نفس تازه 
کرد. این لشکر اجیر تا هنوز مورد حkیت امریکا است و علی 
الرغم اینکه مخافین مسلح در بطن خود اقوام غیر پشتون را جا 

̄اً پشتون تبار بی رحkنه و بی داده است ، با مخالفین مسلح  اک
   رشمانه میجنگد.

امریکا در منازعه داخلی افغانستان بیطرف نیست  زیرا 
عمًال از گروه های  قومی ایکه در بدل اعطای چوکی، مقام و 

  پول خریده شده اند جانب داری میکند.
ش خبناً جنگ امروز افغانستان  در یک بخش قومی و در ب 

  دیگر ضد اشغال خارجی است. 
اگر گروه های قومی اقلیت در جبهه امریکا بر ضد طالبان بزFر: 

میجنگند، طرف دیگر جنگ یعنی طالبان از ح³یت پاکستان 
بهره مند است. فکر ¤یکنید که با خروج قوای ناتو از کشور 

  باالخره گپ به تعویض اشغال امریکا با اشغال پاکستان برسد ؟
دریافت متحدین سیاسی و جنگی در تره کې: استاد 

داخل و خارج از میان گروه ها و کشور ها امر معمول در جنگ 
های ضد اشغال خارجی است. مهم اینست که دسرتسی به 
کمک خارجی در حالت جنگ به انقیاد و وابستگی مقاومت 

  مسلح در حالت صلح تبدیل نشود.
رت ه از بسمن طالبان را منحیث  یک قوت جنگی برخاست

̄یت قومی میشناسم. اقلیت های قومی نیز  -مذهبی  ملی اک
در صفوف طالبان جا به جا شده اند اما شkر شان قابل توجه 

  نیست.
طالبان در زمان حاکمیت خود ریکارد های انتباه بخشی  

از کارنامه های ملی خود به جا گذاشته اند: قتل جاسوسان ایران 
گی در طول رسحد با ایران برای مقابله در بلخ و بعداً آمادگی جن

با تهاجم انتقام جویانه آنکشور ¥ونه یکدندگی طالبان در دفاع 
  از منافع افغانستان است. 

اسفندیار ولی خان از صحبتی که با پرویز مرشف داشت 
حکایت میکند: پرویز مرشف از ولی خان میخواهد که مال عمر 

 متقاعد بسازد. ولی خانرهرب طالبان را به شناخت خط دیورند 
به جواب، گذارش نصیر الله بابر را از سفرش به کندهار و 
مالقات با مال عمر به پرویز مرشف  چنین یاد آوری میکند : 

بابر باالی سفره از مال عمر مطالبه به رسمیت شناخ² خط ’’
دیورند را ¥ود. مال عمر با خشونت مهkن خود را از رس سفره 

رون کردن از حجره آنهم از باالی سفره مغایر اصول بیرون راند. بی
  ‘‘. پشتونولی و مظهر اوج خشم مهkندار است 

مال عمر کسی بود که به حkیت پاکستان 
وارد صحنه شد اما وارد معامله خائنانه بر ضد 
وطن نشد. اقدام مال عمر را میتوان سمبولیک و 

منافع  ل ذهنیت و فکر طالبان در دفاع ازممث
  انستان قیاس کرد.افغ

ازین رو پیوند سیاسی طالبان با پاکستان  در 
رشایط جنگی امروز متأثر از الزامات جنگ است 
که ایجاب داش² مناسبات خوب با آنکشور را 

 میکند.  
در کجا قرار امریکا در جنگ افغانستان  :بزFر

  ؟یا پیروزیشکست  دارد؟
جنگ امریکا در افغانستان استاد تره کې: 

و ساحه پالنیزه شده بود : در داخل افغانستان در د
  و در منطقه.

در داخل افغانستان : فشار بر جنگ از  -
جانب امریکا موجب شدت عکس العمل طرف 
مخالف شده است. تلفات باال رفته و به موازات 
آن به شkر دشمنان امریکا افزود گردیده است. 
امریکا و متحدین در یک محیط نا امن در 

دشمن قرار دارند. ترس از حمله مخالفین موجب شد  محارصه
که نیکلسن وزیر خارجه امریکا در مسافرت پنهانی اخیر به 
افغانستان ولسمرش را در پایگاه هوائی بگرام احضار و مالقات 
کند. زیرا بیرون پایگاه هوائی بگرام برای امریکائیان محیط 

از درون  خطرناک جنگی  و نا امن است. حمالت انفرادی حتی
اردو سطح همکاری مشاورین خارجی را با نظامیان افغانی بقدر 
کافی پائین آورده است. به هر پیkنه ایکه رخنه مقاومت مسلح 
در درون نظام زیاد شود به هkن پیkنه تغییر در تناسب قوای 
جنگی بیشرت میشود و قرینه شکست سیاست جنگی امریکا 

 دد. در تأمین امنیت  متبارزتر میگر 
تشکیل حکومت وحدت ملی در بیرون مجوز قانون 
اساسی قرینه دیگر ناکامی سیاست امریکا در تحمیل ارزش ها 
از راه جنگ تعبیر شده میتواند. با ایجاد این حکومت همه ارزش 
های وارداتی چون دیموکراسی، حقوق برش، حقوق اقلیت ها و 

وال زیر سحقوق زن که در بسرت قانون اساسی جا گرفته بود، 
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رفت. باالی حاکمیت قانون خط بطالن کشیده شد. گپ جائی 
رسید که ترمپ اعرتاف کند که امریکا برای ملت سازی در 
افغانستان ¥یجنگد. بناً جنگ در داخل افغانستان با شکست 

  مواجه شده است.
در منطقه : امریکا در پیوند خود با هندوستان کامیاب  -

 ای توسط پاکستان وهن شانگاست. اما کسب عضویت سازما
ایران مظهر عطف توجه کشور های آسیای مرکزی به توسعه 

ای به حساب میاید. چین در اجالس اخیر هدامنه نفوذ شانگ
بادله دیه اروپا، ایجاد حوزه تاای به تقلید از اتحهکانفرانس شانگ

آزاد و تاسیس بانک مرکزی را پیشنهاد کرد. گرچه برای بوجود 
ختار واحد نظامی تصمیم گرفته نشده است، با آوردن یک سا

ای را مادر ناتوی آسیای هآنهم مبرصین سیاسی، سازمان شانگ
مرکزی میدانند که برای مقابله با ناتوی مستقر در افغانستان 
آمادگی میگیرد. افغانستان به دلیل میزبانی از قوای ناتو از 

  ای محروم شده است. هعضویت سازمان شانگ
جلب همکاری کشور های منطقه برای حل امریکا در 

  معضله افغانستان ناکام است.
  عامل اصلی ناکامی امریکا در جنگ افغانستان چیست؟ :بزFر

عوامل مختلف سیاسی، فرهنگی، استاد تره کې: 
اجتkعی و نظامی در ناکامی امریکا رول دارد. اما مهم ترین آن 

̄یت قومی است.  کا در امریموضعگیری خصkنه در برابر اک
دشمنی با پشتون ها و قرار گرف² در جبهه اقلیت های قومی، 

در منازعه داخلی افغانستان جانبدارانه عمل کرد و زمینه را 
برای استفاده افزاری پاکستان از یک کتله بزرگ قومی بر 

  علیه خود و حکومت تحت الحkیه مساعد ساخت.
  ت؟ر چیسدلیل عمده خصومت امریکا با پشتون ها د :بزFر

پشتون ها ستون فقرات جامعه افغانی استاد تره کې: 
استند که تاریخ، جغرافیا و نظام متمرکز دولتی کشور را در 
پهنه تاریخ شکل داده اند. امریکا برای بلعیدن افغانستان 

  میباید این ستون فقرات را درهم میکوبید.
از سوی دیگر پشتون ها با �ایالت گریز از مرکز که 

قلیت های قومی وجود دارد سخت مخالف اند.  نزد ا
تشکیل یک حکومت ضعیف و تابع اراده اشغالگر ایجاب 

  نفی و طرد پشتون ها از معادله قدرت را مینkید. 
با مالحظه تغییر در حالت  جنگی مخالفین مسلح از شیوه   :بزگر 

تدافعی به تعرضی و پیرشفت آنها در سالیان اخیر در جنگ، آیا 
  موفق به احیای امارت اسالمی میشوند ؟ طالبان

رشایط داخل افغانستان، منطقه و جهان  استاد تره کی:
برای قبول استقرار مجدد امارت اسالمی آماده نیست. یگانه 
حامی طالبان در بازگرداندن امارت اسالمی، پاکستان است. 
اگر امارت اسالمی احیا شود، پاکستان حیثیت پُلی را دریافت 

ه افغانستان را به کشمیر وصل مینkید. سنگر واحدی میکند ک
برای ظاهراً دفاع از اسالم اما در واقع دفاع از منافع سرتاتژیک 

  پاکستان بوجود مییاید.
طالبان اگر بخواهند در آینده افغانستان جایگاهی داشته 
باشند، چاره ئی ندارند جز ء بیرون شدن از الک امارت اسالمی 

ن. این پروسه ایجاب تفاهم با بازیگران و قیمومیت پاکستا
سیاسی داخلی و خارجی  ئی را مینkید که از داعیه برحق 
مقاومت مسلح حkیت میکنند. اما در رشایط  فعلی اختالف با 

  پاکستان پوتانسیل جنگی مقاومت مسلح را کم میسازد.
طالبان در جنگیدن از خود شایستگی نشان داده اند، اما 

 نارسائی هائی دارند.     در کار سیاسی 
  در مورد سرتاتژی جدید حکومت ترامپ چه فکر میکنید ؟ :بزFر

امریکا در سرتاتژی جدید خود به استاد تره کی: 
افغانستان به مثابه یک غنیمت جنگی نگاه کرده است. ترامپ 

افغانستان را در جهت منافع منطقوی خود کشانیده، بی آنکه 
وجه داشته باشد. با اینهمه از روی نظر طرف افغانی را مورد ت

تصادف برخی خطوط این سرتاتژی با منافع افغانستان در 
  منطقه در هم آهنگی قرار دارد.

در سرتاتژی حکومت ترامپ لنگر بیشرت بر جنگ انداخته 
شده است. از همین رو صالحیت های جنگی رئیس جمهور به 

ست. ل یافته اج�االنی که  قومانده جنگ را بدست دارند، انتقا
اینهمه به قصد فشار بر طالبان برای مذاکره مستقیم با حکومتی 
که از سفارت امریکا فرمان میربد. به این حساب در سرتاتژی 
جدید امریکا صلح جا ندارد مگر با تسلیم شدن بال قید و رشط 

  مقاومت مسلح به اداره تحت الحkیه کابل.
خود را در رأس  در سرتاتژی نو، امریکا برنده جنگ رسد

یک قطب بندی جدید در منطقه قرار داده و افغانستان و 
هندوستان را در محتوای دیپلوماسی امریکا در جنوب رشق 
آسیا جا به جا کرده است. پیوند افغانستان با هند نکته دلچسپ 
اما پر مخاطره برای افغانستان درین سرتاتژی است : امریکا و 

، غانستان به کامپ امریکا و هندمتحدین با اعالم پیوس² اف
افغانستان را معروض به قهر و خشونت پاکستان  که به 
افغانستان به مثابه عقب جبهه جنگ با هند نگاه میکند، ساخته 
است بی آنکه افزار کافی دفاع در برابر عکس العمل جنگی 
پاکستان را در اختیار افغانستان بگذارد. افغانستان همین اکنون 

ایجاد پست های امنیتی در امتداد خط دیورند و باران  در برابر

راکت های پاکستان در کونر، نورستان و نن%رهار خلع سالح 
است. ائتالف نظامی بین املللی خود نیز در برابر تجاوزات 
پاکستان بر قلمرو افغانستان با بی تفاوتی و اغkض نگاه میکند. 

د ی بر ضچنین معلوم میشود که یک موافقت استخبارات
امنیت، حاکمیت ملی و �امیت ارضی افغانستان، امریکا و 
متحدین را با پاکستان در پیوند قرار داده است. هر دو جانب 

  ادامه جنگ را به سود خود میبینند. 
̧ا که پاکستان زیر فشار های امریکا رهربان  بزFر: آیا احت³ل ای

  طالب را تسلیم مقامات امریکائی کند ¤یبینید ؟
وقتی دو طرف یعنی پاکستان و امریکا استاد تره کی: 

روی ادامه جنگ در داخل افغانستان موافق باشند، احتkل 
سپردن رهربان طالبان به طرف امریکائی دور از احتkل است. 
زیرا چنین اقدامی اگر جنگ را متوقف نسازد حتkً  از شدت 

از  نستانآن میکاهد. آنگاه منطق حضور نظامی امریکا در افغا
  میان میرود.

ازین گذشته طالبان افغانی در میان منسوبین فوج، سی، 
آی، ای ، جمعیت العلkی اسالمی، طالبان پاکستانی، جkعت 
اسالمی، مسلم لیک و غیره هواخواهانی دارد که برخورد غیر 
منصفانه با آنها ثبات نسبی در پاکستان را برهم میزند. چه بسا 

منجر به کودتای نظامی از جانب  ممکن است این اقدام
اسالمیست ها که در ارکان دولت نفوذ دارند گردیده و خطری 

را که غربیان از دسرتسی اسالمیستان به بم ذروی دارند در 
  چند قدمی قرار بدهد.  

بناً تقابل امریکا با پاکستان جنگ زرگری به قصد انحراف 
تان افغانس ذهنیت عامه از توطئه ایست که هردو علیه امنیت

  پالنیزه کرده اند. 
امریکا و متحدین با تحریک پاکستان علیه افغانستان برای 
پیوند دادن  سرتاتژیک افغانستان به هند زمینه سازی ذهنی 

 میکنند.
آیا اقتصاد امریکا ظرفیت درگیری را در یک جنگ : بزگر

  فرساینده ایکه پایان آن معلوم نیست دارد ؟
جنگ برای امریکا یکی از نکات مصارف استاد تره کی: 

مهم مورد توجه رئیس جمهور جدید بوده است. بودجه سالیانه 
ملیارد دالر است. از آغاز تجاوز به افغانستان  650امریکا 
ملیارد دالر در بخش عمده، رصف عملیات جنگی شده 1000
کشور عضو ناتو توسط امریکا  28فیصد بودجه نظامی  68است. 

  تدارک میشود.
 مره واتژیست های امریکائی مصارف  روز د سرت نز  

اقتضائی یک جنگ دوامدار و دارای اهداف مهم ژیوپولتیک 
نباید ایجاد رساسیمگی کند. چه در طویل املدت باری که بر 
ساحات ژیوپولتیک کنرتول قایم شد، امکانات وسیع اقتصادی 
و پولی بدسرتس قرار میگیرد، که نه تنها مصارف جنگ گذشته 

جبیره میکند بلکه امکانات  اشتعال آتش جنگ های دیگر را 
  آینده دارای اهداف ژیوپولتیک را نیز میرس میگرداند.

کارتوگرافی معادن افغانستان   2006حکومت بوش در 
را تهیه کرد تا دلگرمی به مقصد استمرار جنگ برای ج�االن 

  امریکائی باشد. 
 ( د، ج، ب ) موضوعچندی قبل دیوان جزای بین املللی   :بزFر

رسیدگی به جنایات جنگی در افغانستان را مطرح کرد. آیا 
دیوان توا¤ندی رسیدگی به دوسیه های جنایات جنگی در 

  افغانستان را دارد ؟
به این  1998دیوان از زمان تأسیس در استاد تره کی: 

سو در تعقیب جنایت کاران جنگی با کشور های غربی در 
  رار دارد.مناقشه و بگو مگو ق

عضای شورای امنیت گرچه دیوان را به رسمیت ا
¥یشناسند،  اما باری که منافع سیاسی شان ایجاب کند، به 

  دیوان مراجعه میکنند:
به منظور زمینه سازی ذهنی سقوط   ٢٠١١ناتو در سال 

حکومت قذافی و تهاجم نظامی به لیبیا هنگامه شکنجه 
ای دیوان جز  نداخت و مخالفین سیاسی توسط قذافی را براه ا

( د، ج، ب ) را به مداخله عاجل به لیبیا فراخواند.  بین املليل
دیوان آماده تعقیب مظنونین شد. باری که حکومت قذافی 
سقوط کرد و ناتو خود را مسلط بر اوضاع تصور ¥ود، در برابر 
توقیف و محاکمه دو متهم به جنایت یعنی عبدالله السنوسی (  

خبارات قذافی ) و سیف االسالم قذافی ( پرس رئیس سابق است
 قذافی ) مkنعت ایجاد کرد. 

امریکا در سطح جهان متkیل به مداخله دیوان برای 
تعقیب قضائی لیدران سیاسی متحد خود نیست. اما سخت 

و یور ’’ اشتیاق دارد که رهربان کشور های مخالف خود ( مثالً 
  یز محاکمه بکشاند.رئیس جمهور کینیا ) را به م‘‘ کینیاتا

دوسیه کار  ٩آغاز تأسیس خود به این سو روی  دیوان از 
  دوسیه آن مربوط افریقا میشود. ٨کرده است که از مجموع،  

و  یک بام’’ اتحادیه افریقا ( د، ج، ب ) را متهم به برخورد 
در قضایای مورد تعقیب مینkید. ازین بیشرت اتحادیه ‘‘ دو هوا 

ن املللی قضائی در سطح بی‘‘  نیوکلونیالیزم’’افزار افریقا دیوان را 
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قیاس میکند. افریقائیان میگویند در حالیکه رشق میانه را آتش 
جنگ بکام خود میکشد و قضایای افغانستان، اوکراین و فلسطین 
در اجندای دیوان جای دارد، ( د، ج، ب )  بدستور غربیان دیوان  

 فرا میخواند. را علیه خیزش های جهادی در افریقا 
بروندی، افریقای جنوبی و سودان بر سبیل اعرتاض دیوان 

 را ترک کرده اند. 
در تیوری، قانون جزای بین املللی به (ارنوال ( د، ج، ب ) 
حق داده است که متهمین جنایات جنگی اعم از اتباع افغان، 
امریکا، انگلستان و غیره را در قلمرو افغانستان مورد بازپرس قرار 

 اده و نهایتاَ به ( د، ج، ب ) رجعت بدهد.د
مطابق اساسنامه دیوان، هرگاه متهمین نظر به دالیل 
مختلف در کشور متبوع خود مورد تعقیب قضائی قرار نگیرند، 

 دیوان به خود حق میدهد که به موضوع رسیدگی کند.
غیر از عدم توجه مقامات به قضیه، در افغانستان فقدان 

رابطه به محاکمه جنایت کاران جنگی در احکام اختصاصی در 
قانون جزأ دلیل مزید قرار میگیرد که دیوان در زمینه مداخله 

   کند. اما عمالً دشواری زیادی در پیرشو است :
عضویت دیوان را دریافت کرد.  ٢٠٠٣افغانستان در سال 

تحقیق ( د، ج، ب ) در مورد جنایات جنگی از همین سال به بعد 
فت. از آغاز عضویت افغانستان در دیوان  تا صورت خواهد گر 

امروز متهمین جنایات جنگی در حاکمیت و بیرون آن 
ولسی جرگه افغانستان که   ٢٠٠٥همه کاره اند.  در سال 

زیر سقف خود بقدر کافی جنگ ساالران را پناه داده 
را مورد عفو قرار داد.  ٢٠٠١تا  ١٩٧٩بود، متهمین سالیان 
صورت تسلیم شدن به حکومت از  مقاومت مسلح را در

  تعقیب قضائی معاف اعالم کرد.
 ٢٠١٥کمسیون حقوق برش افغانستان در اوائل 

صفحه ئی متهمین را تنظیم کرد. اما  ٨٠٠لیست 
مصلحت های ضد ملی سه دوره حکومت هائی که 
بدنبال هم آمدند تا امروز مانع افشای هویت جنایت 

 پولیس اختصاصیکاران شد. با مالحظه اینکه دیوان 
برای تحقیق و تعقیب ندارد ناگزیر برای جلب همکاری 
کشور های عضو است. سوال اینست که آیا با داش² 
سوابق مبتنی بر مصلحت، اداره کابل حارض به همکاری 

  با دیوان  میشود ؟  
ازین گذشته تأثیر عامل خارجی را در رسنوشت 

  ه داد: و دوسیه جنایت کاران جنگی نباید کم اهمیت جل
امریکا در کشور هائیکه حضور نظامی دارد همیشه 
رسبازان خود را از طریق انعقاد موافقتنامه ها دور از 

چنگال عدالت نگاه داشته است. در مواردی اعطای کمک 
اقتصادی خود را بکشور میزبان رسبازان، مرشوط به مصئونیت 
رسبازان خود ساخته است. در افغانستان امضای پیkن 

اتژیک موقع واره داری را بدسرتس مقامات امریکائی قرار سرت 
داد تا با مهارت از بی اعتنائی و در عین حال عقده حقارت  و 

ء ها سو ‘‘ دونر’’حیای حضور افغان های شامل حکومت در برابر ا
  استفاده کند :

با امضای پیkن سرتاتژیک با  ٢٠١١حکومت افغانستان در 
ریزم ن امریکائی زیر پوشش مبارزه با ترو امریکا تلویحاً به نظامیا

ن است. پیk آزادی عمل را در ارتکاب جنایات جنگی اعطا کرده
  میگوید : ٦ماده ‘‘ د ’’سرتاتژیک در فقره 

با حكومت افغانستان و بر اساس مشوره و  یدر همكار ’’
اياالت متحده  یقبول شده متقابل، نäو ها یها طرزالعمل

، به یعمليات نظام یل براي اجراعم یآزاد یكkكان دارا
  ‘‘.  باشندمیو ضد مواد مخدر  یشمول عمليات ضد تروريست

بناً تا زمانیکه در افغانستان متهمین به جنایات جنگی به 
حkیت امریکا بر مسند فرمانروائی قرار دارند، هیچ قدرتی را 

متحدین افغانی اش را به محاکمه  یارای آن نیست که امریکا و
  بکشاند.

افغانستان در طلسم بازی های سرتاتژیک كشانیده شده 
است. به استناد تجارب تاریخی، در چنین بازی، همیشه حق و 
عدالت قربانی سیاست و منفعت  شده است. امریکا عامل 

دی باری که منفعتش زیر سوال رفته ، لگد محکمی یاصلی تراژ
ی دیبه موازین حقوق و اصل عدالت حواله کرده است. در تراژ

 افغانستان امکان تعقیب قضائی اتباع امریکائی متصور نیست. 
گی که رسنوشت شان با آتش جن باقی میkند اتباع افغانی 

که امریکا مشتعل نگاه داشته است گره خورده است. درین جا 
  سوال بزرگی که مطرح میشود چنین است :

عدالت موهوم از  به بهای یک است آیا امریکا حارض
 در رشایطی  بگذرد که رتاتژیک جنایت کار خودمتحدین س

 الرتنتیف جانشین برایشان نباشد ؟
دیوان با طرح قضیه افغانستان در اجندأ، خود و امریکا را 
معروض بیک آزمون سخت ساخته است: اگر دیوان در تعقیب 
ال اقل جنایت کاران افغانی موفق نشود، اعتبار متزلزل خود را 

  ز دست خواهد داد.در سطح جهان کامالً ا

هر گاه امریکا تن به مطالبات مرشوع دیوان ندهد، 
منحیث کشور دشمن عدالت و حامی باند های جنایت کار در 

  سطح بین املللی شناخته خواهد شد.
برخی حلقات سیاسی برای ارزیابی سرتاتژی نو امریکا و  :بزFر

خروج از بن بست جنگ، دعوت لویه جرFه را مطرح ساخته اند. 
 آیا لویه جرFه میتواند گره درهم پیچیده معضله را باز کند ؟  

تدویر لویه جرdه سنتی ( نه لویه جرdه  استاد تره کی:
دارد ) برای حل معضله قانون اساسی که مشکل حقوقی 

در پرنسیب مورد تائید است.  اما زمانی که برای  گسرتده ملی
  : یرااجالس لویه جرdه انتخاب شده است مناسب نیست. ز

لویه جرdه یک ساختار حقوقی واجد حق حاکمیت مطلق  -
( سوورن ) و عالی ترین مرجع صدور امر و نهی است که در 
مافوق خود قدرتی را ¥یشناسد. تدویر لویه جرdه در حضور 
حاکkنه بیش از سی کشور خارجی در تقابل با سوورنته و 

زیر  راحاکمیت مطلق لویه جرdه قرار میگیرد و مرشوعیت آن
  سوال میربد. 

فعالً ساحه افغانستان میان دو حاکمیت یعنی ناتو از یک  -
سو و مخالفین مسلح از سوی دیگر تقسیم شده است. لویه 
جرdه رصفاً از بخش تحت اشغال ناتو ¥ایندگی ¥وده میتواند 

  نه مجموع قلمرو ملی.
  فیصله های لویه جرdه واجب االجرا است.  -
کاندید ها از فیلرت حکومتی هرگاه  علی الرغم گذش² 

معجزه ئی به وقوع بپیوندد و ¥ایندگان به استعفای حکومت 
تحت الحkیه و خروج قوای خارجی قرار صادر کنند، چه 

  ضkنتی برای اجرای این فیصله وجود دارد ؟ 
مرجع حقوقی تدویر لویه جرdه رئیس دولت است.  -

یاطی،  اتخاذ تدابیر احتگkن ¥یرود که ولسمرش فعلی با وجود 
با دعوت لویه جرdه تاج و تخت به غنیمت گرفته شده را 

  معروض بیک قkر سیاسی که امکان بُرد دران نیست، بسازد.
در عقب پافشاری به تشکیل لویه جرFه چه مقاصد سیاسی  بزFر:

  نهفته است ؟
متقاضیان تشکیل لویه جرdه همه مامورین استاد تره کی: 

فاسد نظام حکومتی گذشته اند. به هر پیkنه ایکه عالی رتبه  
صدای صلح با طالبان بلند میشود و امیدی برای باز شدن فصل 
نو در حیات سیاسی قوت میگیرد، ستون رش و فساد  ( این 

  اصطالح از طالبان است ) احساس خطر مینkید. 
جنگ های طوالنی دو کته گوری مجرمین را وارد 

ن ساخته است: خائنین ملی که عرصه سیاسی افغانستا
یک حکومت بازخواستگر به حساب شان رسیدگی 
خواهد کرد و مجرمین جنگی که به دیوان جزای بین 
املللی تسلیم داده خواهند شد. هر دوی این گروه ها از 

  آینده ایکه قانون حرف آخر را بزند، وحشت دارند.
 زبناً از تشکیل لویه جرگه به مثابه یک دست آویز گری

  از عدالت توسط  ستون رش و فساد استفاده میشود.
پاکستان با کشیدن سیم خار دار، حفر خندق، بزFر: 

تأسیس پست های امنیتی در طول خط دیورند و فیر راکت 
̧، نورستان و نن§رهار، حکومت افغانستان و  به سوی ک
اربابان خارجی آنرا به مبارزه میطلبد. آیا افغانستان توان 

  پاکستان را دارد ؟ مقابله با
سیاست پاکستان در رابطه به استاد تره کی: 

افغانستان روی یک  قاعده کلی بنا شده است. این قاعده 
مرصوف نگاهداش² ائتالف نظامی بین املللی در جنگ 
در محدوده جغرافیای افغانستان است، به نحویکه امریکا 
و متحدین مجال توجه به مراکز تجمع تروریست ها در 

اک پاکستان را دریافت نتوانند. علی العجاله برخورد خ
امریکا با پروبلم جنگ در افغانستان آگاهانه یا نا آگاهانه در 
جهت تائید سیاست پاکستان قرار گرفته است. امریکا عملیات 
نظامی خود را  متمرکز به داخل افغانستان ساخته است. زیرا به 

جود مقاومت مسلح زعم امریکا تا زمانیکه افغانستان از و 
  پاکسازی نشود، توجه به استقامت پاکستان غیر مولد است.

درین گیر و دار امریکا به اداره کابل هدایت داده تا از هر 
نوع تقابل با پاکستان که منجر به کشانیدن پای امریکا در جنگ 

  با آنکشور شود، جداً اجتناب کند. 
ا راه مقابله هبه تبعیت از دستور امریکا ولسمرش غنی نه تن

با پاکستان را در پیش نگرفت، بلکه به روایت مطبوعات قدمی 
به جلو در مسافرتی به پاکستان  حین حضور به مرکز فوج 
پاکستان ، به کشیدن سیم خاردار و تأسیس پست های امنیتی 

  در مناطق متنازع فیه امتداد خط دیورند موافقت کرد.
ننگینی از  کرزی در بخشیدن از کیسه خلیفه خاطره

حکومت خود به جا گذاشت. به مصاحبه ج�ال محمود شاه 
)  ٢٠١٢اکتوبر  ١٦کارمند سابق آی، اس، آی با بی ، بی ، سی ( 
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که کمسیون سه جانبه افغانستان،  ٢٠٠٤در سال ’’ گوش کنید : 
امریکا و پاکستان بحث امنیت در دو سوی خط دیورند را زیر 

انی نقشه ئی را به دست گرفت، هیأت با صالحیت افغ
کمسیون ارجاع کرد که درخط کشی، شش کیلومرت از اراضی 
افغانستان در خوdاخیل و مومند اجنسی به پاکستان ضمیمه 
شده بود. من آن مناطق را ملکیت افغانستان دانستم و به طرف 

  ‘‘.  افغانی مسرتد کردم 
امریکا در اوضاع و احوال فعلی علی الرغم امضای 

سرتاتژیک با حکومت کابل نه خود از افغانستان در موافقتنامه 
برابر تجاوزات پاکستان دفاع میکند و نه هم به اداره تحت 
الحkیه اجازه و امکانات تسلیحاتی دفاع از افغانستان را 

  میسپارد.
بنا افغانستان در پهنه تاریخ حkسی خود هیچگاهی در 

ی ضور قوای خارجبرابر تجاوز همسایگان مانند امروز ( آنهم با ح
  مدعی دفاع از کشور )  زبون و ناتوان نبوده است.

آتش جنگی که امریکا و متحدین در افغانستان افروخته بزFر: 
نگهداشته اند تا چه پی³نه ئی با نورم های حقوق جنگ در 

  مطابقت قرار دارد ؟
بوش جنگ افغانستان را به هدف پیوند استاد تره کی: 

وپولتیک در آسیای مرکزی به مجمع دادن یک حلقه حساس ژی
کشور های تحت کنرتول امریکا  در منطقه آغاز کرد. قصد 
سرتاتژیست های امریکائی تسلط بر رسزمین و جغرافیای 
افغانستان بود. مردمیکه درین جغرافیا برس میربدند رصفاً با 
قبول سلطه امریکا میتوانستند زنده ®انند. امریکا و ناتو با همین 

جنگ را در جنوب افغانستان که بسرت تاریخی مقاومت منطق 
علیه مهاجمین خارجی است متمرکز ساخت و در وحشت و 
دحشت آنقدر مبالغه کرد که مبرصین و ناظرین خارجی اردو و 

  سی، آی، ای امریکا را محکوم به نسل کشی کردند.
جنگ مقاومت مسلح بر ضد مهاجم خارجی  به پیkنه زیاد 

که انجائی ک پشتون ها شکل گرفته است. ازدر محور اشرتا
قوای اشغالگر چند اوباش، جنایت کار جنگی و خائن به منافع 
افغانستان را که هیچگاه از اقلیت های قومی ¥ایندگی 
̄اً  ¥یکنند زیر پر و بال خود گرفت و علیه مقاومت مسلح  اک

ه لپشتون تبار، جنگاند ، نربد بالتدریج به مقابله اقوام استحا
کرده است.  در جنگ بین القومی افغانستان امریکا بیطرف 

   نیست.
امریکا و متحدین خود را ملزم به رعایت قوانین جنگ در 
افغانستان ¥یدانند.  امریکا به دیوان جزای بین املللی اجازه 
تعقیب و محاکمه رسبازان متهم خود را ¥یدهد . جنگ 

  جریان دارد.افغانستان کامالً در بیرون حوزه حقوق 
®باردمان هائیکه دران ملکیان تلف میشوند، تخم کینه و 
نفرت را در برابر امریکا و حکومت تحت الحkیه  در میان مردم 
پاشیده و ذهنیت عامه را نسل بالنسل در دشمنی با امریکا 

 شکل داده است.  
به این زودی ها میتوان به خروج قوای خارجی و دستیابی  :بزFر

  میدوار بود ؟به صلح ا
افغانستان در تخته سطرنج بازی پیچیده استاد تره کی: 

سرتاتژیک در منطقه جاه گرفته است. بازیگران، قدرت های 
جهانی و منطقه یی استند نه افغانستان. آنگاه بحران افغانستان 
در محتوای تقابل منافع ابر قدرت ها در سطح  منطقه و جهان 

خورد به تسلط بر حوزه های مطرح میشود. این منافع در بر 
ژیوپولتیک زمانی مخرج مشرتک دریافت میکند، که بدنبال 
جنگ و مقابله طوالنی یک طرف ناگزیر به خروج از معرکه شود. 
جنگ سوریه و عقب نشینی امریکا دران مثال مناسب در زمینه 

  است . 

  بناً به مشکل میتوان پایان این جنگ را پیشبینی کرد. 
  لبان درین جنگ چیست ؟نقش طا :بزFر

مقاومت مسلح مواد سوخت آتش جنگی استند استاد تره کی: 
که در طویل املدت به اتکای دریافت  پشتوانه از متحدین 
نیرومند در منطقه میتوانند در تغییر معادله قوأ و رسیدن به 
صلح مؤثر باشند. اما کشیدن پای قوت های منطقوی ضد 

رت فزاید و خونریزی و تلفات را بیشاشغال ناتو به عمق فاجعه میا
 میسازد. 

ش³ باری برای گذار از حالت جنگ به صلح  از تشکیل  :بزFر
طرح تا چه حدی میتواند حکومت موقتی صحبت کرده اید. این 

  ؟عملی باشد
زمانیکه  ٢٠١٤طرح تشکیل حکومت موقتی در استاد تره کی: 

 خروج بخشاوباما در امریکا در رأس دولت بود و تصمیم به 
عمده قوأ از افغانستان گرفت مطرح شد. دران وقت �اس 
های سازنده از جانب استخبارات و دیپلومات های امریکائی 
از یک سو و حلقات افغانی از جانب دیگر با طالبان در دفرت 

  قطر گرفته شد. 
با آمدن ترامپ روی صحنه، افزایش قوأ و تکیه بر شعار 

روی وارد ساخ² فشار باالی  جنگ، ظاهراً امریکا بیشرت
مقاومت مسلح تأکید میکند تا آنها را ناگزیر به مذاکره با اداره 
کابل که از سفارت امریکا امر و نهی میگیرد، بسازد. این 
اقدامی است که شورویان در زمان حاکمیت حزب 
دیموکراتیک خلق رویدست گرفتند و در نهایت مجبور به 

  ترک افغانستان شدند.
طی شانزده سال از   نست که جوانب جنگت ایواقعی

بکار گیری افزار مختلف جنگی علیه یکدیگر دریغ نکردند، 
بی آنکه طرف مقابل را مغلوب سازند. برای خروج از بن بست 
فعلی جنگ یک بار دیگر طرح تشکیل حکومت موقت میتواند 

  راهکشاه به سوی صلح باشد. 
یت ش² موقعافغانستان میتواند در فضای صلح با دا

حساس در یک منطقه مملو از تضاد ها و رقابت های 
ژیوپولتیک با کشور های منطقه و بیرون آن اهداف مشرتک 

  ‘‘پایان’’ داشته باشد. 
******************************************  

 دعوت ته د نهه ویشتم

خپرنیز کال په مناسبت د 

 مبارکي پیغام
فرانسه -دوکتور محمد عثمان تره کی   

 
د افغانستان د ج;!ې د پیل نه راهیسې، مهاجر 
افغانان چه د ن!ي په مختلفو هیوادونو کې یې تیت او 
پرک ژوند له رسه تیراوه د الندې دوه دلیلونو په بنست 

یوې اغیزمنې مطبوعاn کمونیکیشن السوند ته اړتیا 
  لیدل کېده: 

  ــ  خپل منuي اړیکې د تامینولو په مقصد 
  ن د حاالتو نه خربتیاــ د وط

دغه اړتیا د افغانستان نه د باندې افغا| مې}یا او 
  مطبوعات افغانانو ته ور په برخه ک!.

د ک}والتوب په مل!یو کلونوکې د ن!ي په ~وت ~وټ کې 
بې شمیره خپرونو په کار پیل وک! چه زیاتره ېې د 
بهرنیانو له خوآ �ویل کیدلې. د وخت د تیریدو رسه 

| مطبوعات د عامه ارزونې د فلرت نه تیر جوخت افغا
شو. یوازې هغه خپرونې پاتې شولې  چه د الندې 

  امکاناتو نه برخمنې وې:
  ــ د �ویل ډاډمنې رسچینې

  ــ مسلکي مدیریت
  ــ تک!ه قلمی همکاران
  ــ د لوستونکو هرکيل.

د افغان مهاجرینو په من� کې، دعوت د افغا| 
ل�و خپرونو �خه ~�ل  مطبوعاتو په کورن� کې د هغه

کی�ي چه د نوموړې معیارونو په بشپ!یدو، توانیدلې 
  نهه ویشت کاله عمر وک!ی.

د اوږدې غميزې په کلونو کې چې له  هیوادد  دعوت 
افغا| ميل ارز�تونو  ،شخصيتونو تاریخي د هرې خوا

وتی وفان را الط ورکاوي او او ميل مشرتکاتو د پيکه کولو
او پر وطن مينو  دارو همکارانود خپلو قلمي وفاوو، 

ميل  ،د ميل پرتم، ميل وفاق په م�، افغان شخصيتونو
ارز�تونو او ~} وطن د ساتنې او دفاع توغ پر خپلو اوږو 

  لري.و 
د خپل عمر په اوږدو کی د افغانانو او په  دعوت

�ان;!ې تو~ه د افغا| ک}والو په من� کی د نظر د 
يل یژندل شوې ده. د متبادلې د  باوري وثیقې په تو~ه پ

تفاهم زمینه برابره یې ک!ي ده. د ژبې، قوم، سیمې او 
مذهب د تعصبونو په وړاندې د <ین� ميل مورچل د 
دری� نه د مقابلې جو~ه شویده او د افغانانو د سیايس 
شعور د ودې په استقامت یې اوچت ~امونه پورته 

  ک!یدي.
تو، 0د پیژندل شوې قلمي همکارانو رسه اړیکې، په پ

دري ژبو خپرونې او د هغوي ترمن� ان}ول، د 
افغانستان او ن!ي د مهمو وروستي خربونو خپرول،  
دعوت ته د ژوند د بقا ض�نت او د  یو ستندرد اخبار ب�ه 

  ورپه برخه ک!ې ده . 
زه د دا¡ي همکار په تو~ه د دعوت چلونکو �اغي 
بز~رته د دعوت د نهه ویشتمې کلیزې په مناسبت 

ي وایم  او ورته د هیواد په خدمت کې د الزیاتې مبارک
  ه¢ې او زیار هیله کوم .

  فرانسه
  م کال۲۰۱٧د دسامرب �لورم ــ 

  دوکتور محمد عث�ن تره کي
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بزFر: لوم5ی ناروې ته ست5ی مه شئ. په خیر راغلr. مننه له دې >خه چې د 
  پلو ډیرو بوختیاو رسه مو وخت راک5.خ

  مهربا�، مننه میرمن بارکزۍ:
بزFر: که پو%تنه له دې پیل ک5م چې ناروې کې مو وخت >ن§ه تیریSي، په دې تور�ونو 

  او یخنr کې؟
ونکو قدرمنو لیدونکو او لوست، مننه، مننه، زه هم خپل سالمونه تاسو ته میرمن بارکزۍ:

ې چ ئله راتK (خه چې خپل سفارت ته راغلY او غواړ  ته وړاندې کوم. مننه ستاسو
  زموږ رسه مرکه ولرۍ.

فکر کوم مسافري ډیر mه شئ نه دی. س�ی چې دوامداره مسافر اويس حد اقل د Lان 
له پاره یې یادوم، Lان وررسه ډیر 
هوسا نه احساسوم، وطن مې ډیر 
یادیNي، دوستان، عزیزان، کار، 

 خووظیفه او هر شئ چې هلته لرم. 
دلته هم چې یم دا هم زما وظیفه ده 
چې زه خپلو خلکو ته رسیدdی 
وک�م. او د افغانستان د دولت 
استازیتوب وک�م، خپل زیار باسم. 
رسبیره پر دې چې د ډیرو شیانو 
رسه وفق نه لرم دا زما په ژوند کې 
اولني اوږد سفر دی چې له 

  افغانستان (خه لیرې یم.
  مو غواړم.بزFر: پر هر حال بریالیتوب 

  خو جسkً دلته یم. میرمن بارکزۍ:
  =انته اړولې؟ یې بزFر: په ناروې کې داسې >ه شئ دي چې ستاسو توجه

بارکزۍ: که د ناروې طبعیت ته راشو، طبعیت یې ډیر mکلی دی. شکریه میرمن 
ډیر خوmیNي، ډیره تازه هوا لري او اوبه یې ډیرې  بېنهایت. حتی زما دا یخ باد هم

که چې اوبه هر چیرته مهمې وي او ماته L دی، د اوبو رسه یې عادت شوې یم.خوندورې 
لې ماته نلونو کې اوبه له پغkنه راتته په هغه پخوا� وختونه چې په کابل کې به کورونو 

هغه وختونه رایادوی. د دې تر (نK رسبیره پر دې چې یو پرمختللی هېواد دی او په 
ې .ولنه کې شته. یانې په دپکې م لري، ډیر جالب شیان قانون باندې برابر سیستم او نظا

رسه  خو یو د بل ويتاسو جمع یا مجموعه د اضدادو وینY چې یو د بل رسه په .کر کې 
  (نK په (نK، او اړخ په اړخ مخته Lي. 

چې په ش³يل اروپا کې د افغانستان د یو مهم سفارت چې د  بزFر: تاسو د خپل دې کار
ر او اآیسلن, هیوادونو له پاره د افغانستان استازويل کوئ تاسو خپل دا کناروې، ډ¤ارک او 

کابل >خه د افغان ولس استازې وئ تر کومه =ایه چې زه  مخکې چې په وليس جرFه کې د

خرب یم د یو زیات شمیر خلکو له پاره تاسو یوه ¤ونه وئ، ستاسو جرئت، هلته کار کول او 
خو پو%تنه مې دا ده چې ستاسو د دې کار چې دلته د زړه ورتیا مو د ستاینې وړه ده، 

 yه کې د ولس استازې وئ د دواړ ترمنFه پافغانستان د دولت استازې او هلته په وليس جر
  فرق وینr ؟کې >ه 

ر دی او وظیفه او کا هد ولس استازیتوب ډیر د افتخار نه ډک :ۍمیرمن شکریه بارکز 
ه هر (ه چې به موږ کول خلکو به لیدل. چې (ه زه فکر کوم ډیره سپې«لې وظیفه وه او د

، (ن%ه قانون جوړوو، (ن%ه بودیجه ورقم خربې کوو، دریW مو (ن%ه دی، (ن%ه رایه ورکو 
تصویبوو، د حکومت (خه په (ه ډول (ارنه کوو، او وظیفه به مو (ه وی او د خپلو 

وو او پرمختK کموکلینو نه مو استازیتوب او ¥ایندdی کوو او د وطن په کچه (ه ډول 
(رن%ه کولی شو د اصالحاتو په 

  راوستو کې خپله ونcه ادا ک�و.
دلته هم د دولت استازیتوب دی زما 
دا لوم�نی کار دی حکومت رسه. 
دلته دواړه Lایونو کې استازیتوب دی 
یو Lای د ولس استازیتوب او بل Lای 
د دولت استازیتوب. زه فکر کوم د چا 

 ه پ'تو کېخربه دا اوسني بو.ان مې پ
تنK دی، هوسا پکې قدم وهلی نه 
شم، ډیر ارام پکې dرLېدای نه شم او 

  چ�ک dامونه نه شم اخیستالی.
بزFر: یانې مقصد دا چې هغه >ه چې 

   تاسو غواړئ هغه نه شئ کوالی او تاسو د یو چوکاټ دننه باید خپل کارونه مخته یوسئ؟

انسان ډیر جسورانه عکس العمل نه يش mودالی ډیر 
وظفه م دیپلوماتیک مانورونه نيش وهالی، م%ر بیا هم رسبیره پر هغې د همدې له پاره
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یم د خپلو د خلکو د حقوقو مدافع وم، یم زما له پاره دا رسمي چوکاټ، چوکY او موقفونه 
  ې وي.�چیرته چې زما د خپل هېواد ميل d ډیر مهم نه دي مقصد

  بزFر: د سفارت په کارونو کې ستاسو لویې نن§ونې >ه شی دی؟
فارت ه یې کار ک�ي سزه له خپلو مخکینو همکارانو نه مننه کوم، دلت میرمن بارکزۍ:

کې، دلته سفیران و او یا هم دلته دیپلوماتان وو، ډیر mه کارونه هغوئ رسته رسويل دي 
خو Lینې شیان دي چې تازه تازه رشوع شوي دی د بیل%ې په ډول باندې  یو نیم دوه 

ارت چې دا هغه مخکینی کار چې سف کلونو راپدیخوا موږ الکرتونیک پاسپورتونه ورکوو
رصف اليس پاسپورتونه وو د هغې رسه ډیر فرق لري. اليس پاسپورت به چې لیکل درلوده 

رسه یوLای همدلته پروت وو نوم او فورمه به ډdېده د هغې له  ئکېده هغه به .ول د دو 
ورکول کېده اوس دا .وله داتا .ولیNي، بیا یې موږ جرمني ته لیNو د   مخې نه به پاسپورت

Nو. رسبیره پردېجرمني نه پاسپورتونه چاپیNي بیا یې موږ خلکو ته لیLد  ي بیا موږ ته را
عکس نه نیولې د قد او د معلوماتو په فورم کې هم ډیر بدلون راغلی یانې دا نه ده چې زه 

دا هغه رضورت و چې د وخت په پام کې نېولو  .ووایم زما په راتK رسه دا کار شوی نه
 سیستم جوړول یوه ستونزه ده رسبیره پردېرسه دا تغیرات باید راغلی وای او نن خپله 

او چې یو رضورت دی یوه ستونزه ده. او دا چې د مرکز له خوا زموږ رسه لNه همکاری 
کیNي. او کوم شیان چې موږه ورته رضورت لرو او کوم مکتوبونه چې موږ ورته لیNو توجه 

  .هغسې نه کیNي
یرته حرتام لرم، مینه لرم م%ر که چته ډیر ا خلکو .ولو : خپلود دې تر (نK بله نن%ونه 

دوی سفارته ته راLي مخکې له دینه چې 
سفارت ته رايش د سفارت ویبسایé ته 
الړ يش معلومات تر السه ک�ي، خپل 
اسنادونه پوره ک�ي د دوې کار  به هم په 
اسانY رسه مخته الړ يش، رسبیره پر 
دې په هر کار کې خامخا نن%ونې شته 

نه  �ی سرتdې پ�ېچې له هغې نه باید س
  ک�ي.

Sر: یو شی چې اوریدل کیFو ستاس يبز
په رات� رسه د پاسپورت په اخیستلو او 
�دیدولو کې چې تاسو ورته اشاره هم 

ه ل ووک5ه بعضې ستونزې شته او د اورید
سه ه ترالکیدای يش مراجعین پوره معلومات ن مخې =ینې مشکالت پیدا شوي دي چې

صرب چې زه یو =ل پو%تنه بزFر:  شکل نه دی جوړ ک5ی).موږه م کوي (میرمن بارکزۍ:
خالصه ک5م. دلته زما برداشت دا دی چې یا تاسو غواړۍ د شفافیت په خاطر کنرتول 
ولرۍ مخکې بدبختانه ډیرې داسې پېYې په افغان سفارتونو کې شوې چې افغا� 

تفاده ک5ې  یا د ترینه اسپاسپورتونه په ډیره اسانه د پردیو السونو ته ورغلی، ډیرو بدو خلکو 
دی يش، ج ولپردیو هېوادونو اتباعو اخیستي. زه په دې باندی خوشاله یم چې >ومره کنرت

هغوئ چئ مستحق دي او رضورت ورته لري ورسول  ته، کلک يش تر>و صحیحو افغانانو
ا ده زما پو%تنه دلري.  ونستونزې شت =ینېيش او ورک5ل يش خو =ینې خلک وایي چې 

  دا د شفافیت په خاطر دی او که داسې ستونزې شته؟چې ایا 
که چیرته د قانون پيل کول مشکل وي نو خامخا مشکالت ډیر  میرمن شکریه بارکزۍ:

شوي دي او که چیرته د قانون پيل کېدل سهولت وي نو سهولت ډیر شوی دی مخکې 
ې راغلی کما تاسو ته کوچنY اشاره وک�ه چې (ومره تفاوت حد اقل په دې یو پاسپورت 

مخکې د تذکرې شتون چې یوه تذکره وړاندې ک�ي او د تذکرې رسه سم یانې دا تذکره 
هم باید له ثبت احوال نفوس احصایه مرکزي نه تائیدي ولري او هم د وزارت خارجه اصالً 

مطرح نه وه. ډیرو افغانانو پاسپورتونه اخیستي دي پرته له دې (خه چې تذکره دا خربه 
وږه پاسپورت نه شو ورکوالی بغیر له دې چې دوۍ تذکره ولري Lکه ولري م%ر اوس م

دا .ول معلومات چې موږ یې دلته .ولوو دا لیNو بن ته، که چیرته په بن کې هغه یو 

معلومات هم کم وي، هغوئ دا نه اجرا کوي نو Lکه موږ نه غواړو خپل هېوادوال په 
  دروغو باندې خوشاله وساتو.

هغه شکایتونه تر کومه حده چې ما اوریدلی دي یانې چلند او مخکې چې به (وک راتلل 
برخورد او. اوس موږ د .ولو بهانو الر بنده ک�ې ده هر (وک چې راLي وخت اخلی. 
پوهیNي چې کومه ورځ، کوم ساعت زه سفارت ته Lم. د Lینو اصالً باور نه کیNي چې 

و ت د مالقات واخيل اکولی يش چې انالین وخ ئد امریکې د سفارت په رقم باندې دو 
رايش خپل اسنادونه ورک�ي او په مسقیم ډول پیسې ورک�ي، یانې په سفارت کې ډیر 
شیان بدل شوي دي. نو Lکه بیا یې تکراروم که چیرته د افغا� هویت تثبیت له پاره کوم 

ي هغه موږ عميل کوو په دې باندي زموږ  باید دمیتودونه چې موږ ته د مرکز نه راغلی 
وم ه نغان لوال خوشاله يش Lکه داسې به نه وي چې هر یو، بل (وک رايش او د افهېواد

نه استفاده وک�ي. دا اوس تاسو وینY په اروپا کې، امریکا کې په اسرتالیا کې ډیر خلک 
، Lکه چې هغوئ افغانانو ته پناهندdي ورکوله، د افغانانو پر Lای ديد نورو هېوادونو 

ا خربه د تیر په شان ه غواړۍ چې دغه ل�ۍ نور هم د چهغوۍ (پردي) تليل دي. نو ک
زما dیله پر Lای ده بیا نو dیله مه کوۍ چې یو (وک خراب کار وک�ي او  وي. بیا نو

وایاست چې افغا� پاسپورت یې درلود او که چیرته غواړۍ چې اصل او نااصل رسه بیل 
نه  شکالت وزغمY، فکرک�ۍ نو بیا پریNدۍ خیر دی تاسو زموږه محرتم هېوادوال لN م

کوم چې ډیر مشکل به وي اوس د بیل%ې په توdه افغانان دلته راغيل تذکره نه لري موږ 
کولی شو ورته غیر حضوري تذکره بارکوډ رسه د افغانستان نه وغواړو چې دوئ رايش د 
خپلې کورنY د یو غ�ي د تذکرې په اساس 
باندې تذکره واخيل. حتی دې فکر باندې 

وه الره ورته برابره ک�و د نوم او هم یو چې ی
د زیNیدو د نی�ه چې دا یوه لویه ستونزه ده 
په اروپا کې او په مجموعي ډول باندې 
افغانان دا ستونزه لري. په پخوانیو تذکرو 
کې چې هغه یې ژباړلی دي، یا نومونه دي 
یو (وک په کور کې په یو نوم یادېدل په 
رسمي اسنادو کې بل نوم، نو هغه 

چې برابر شوی دي فکر کوم که  لتونهسهو 
دا د پام نه وغورLول يش دا به mه وي. خو 
کیدای يش تراوسه پورې مو ډیره کامیا» 
تر السه ک�ی نه وي زه د وطنوالو نه معذرت غواړم که چیرته په خپل وخت د دوئ 

 ه وي او زموږخدمت نه وي شوی م%ر زه دا تعهد هم لرم چې (ومره چې زما په وسه پور 
وره وي او (ه چې قانون وایی د هغې د حاکمیت له پاره هلې Lلې د همکارانو له وسه پ

  کوو او د خپلو هېوادوالو د مرستې له پاره تیار یو. 
ثبت م ې د سفارت په 2ولو  کارونو کېبزFر: ستاسو په رات� رسه دا هم اوریدل کیSي چ

یر ډه ډیرو ستونزو اخته دی او ه کمپونو کې براغلی خو بیا زیات شمیر افغانان پبدلون 
  مشکالت یې مخې ته پراته دي هغوئ تر ډیره نه پوهیSي چې >ه وک5ي؟ 

یانې که چیرته موږ وغواړو تیر پخوانی اسناد افغا� اسناد چې   میرمن شکریه بارکزۍ:
تاسو هرې ادارې ته ورکول هغوئ به نه منل او ویل به یې چې دا زموږ له پاره د اعتبار وړ 

دی تاسو موږ ته یو خط راک�ۍ. کله  دی او نن زموږه هر افغان چې راLي او وایی خیر نه 
چې زه پوmتنه وک�م چې دا خط تاسو ولې غواړۍ وایی هغوئ (نارویژي مسئولینو) موږ ته 

 او  UDI ،UNEیو خط درک�ي Lکه چې موږ د یوډی اي    تهویيل چې سفارت باید  تاسو 
IOMورئ چې دا زموږه پروسیجر (ن%ه او نورو دفاترو نه مسئولdتل چې تاسو وmین راوغو

ل سیستم ورته وmیو ارک نه خلک درلودل چې موږه دا خپمخته Lي. پرون موږ د ډ¥
چې نور دوۍ موږ ته ونه وایي چې په افغانستان کې فساد (کورپشن) شته یا نشته م%ر 

Nي ته ورکول کیکوم سیستم چې دلته روان دی روmانه سیستم دی او هر سند چې دل
نه تهغې په اساس باندې دغه اسنادو ته کد هغه یو قانونی او حقوقی سند دی چې باید 

L ي او وایي خیر دی رصف یو وشی، دغه معترب اسناد دی نوLینې هېوادوال راL که
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 وو کاغذ هم په اسانه نه ورکوو تر (کاغذ راک�ۍ او Lینې ادارې پوهیNي چې موږ هغه ی
   چې رضورت نه وي.

انان چې تاسو ته را=ی بزFر: له سفارت >خه د مراجعینو زیاته غو%تنه >ه وي، هغه افغ
  ه ډول مرسته غواړي؟ستاسو >خه >

مختلف، مختلف. زما dران هېوادوال خپلو کیسونو کې مرسته  میرمن شکریه بارکزۍ:
 يسغواړی چې هغه زموږ له وسه بهراو اوچته خربه ده، د ناروې حکومت خپله تصمیم نی

UDI  اوUNE  دفرتونه خپله خپل تصمیم نیيس چې (وک قبول يش او (وک رد يش
یانې دا هغه (ه دي چې زموږ په وسه پوره نه دی اصالً تر دې حده پورې چې تثبیت 

ه وایو ېې تاسو ت نوم، کوم د پیدای'ت نی�ه چې موږهویت ال نه وي شوی وایی دا کوم 
  پورت راک�ۍ. تاسو په هغه باندې ماته تذکره یا پاس

د بېل%ې په ډول باندې زموږ یو هېوادوال دی د خپلې میرمنې رسه تر اوسه سفارت ته 
ه لري یو خپل پخوا� پاسپورت باندې، میرمن ې مختلفو تاریخونو باندې اسنادراLي در 

  په کوم کال زږېدلې  ېچې ی
  بزFر: منظور مو د پېدایYت نی�ه ده؟

ان ت نی�ه ده. بل سند باندې چې دوئ له افغانستهو د پیدایش میرمن شکریه بارکزۍ:
ه هغې کې بېخي بل تاریخ دی، کوم تاریخ چې دوئ دلته ثبت ک�ی لري پ(خه تذکره 
 ئپه هغه کې بیل تاریخ دی او د وی دی او د اقامت کارت یی اخیستیاو راجسرت ش

ده  زموږ (خه (لورم تاریخ غواړي چې دا هی� امکان نه لري (ه چې د دوۍ غوmتنه
هغه وررسه ومنم. زه مجبوره یم چې 
پاسپورټ ورکوم یا باید د تذکرې په اساس 
وي یا حد اقل تیر یا پخوانی سند چې د 
دوئ په پخوانی پاسپورټ او یا به کوم 
تاریخ چې دلته راجسرت دی. نو داسې 
هېوادوال درې تاریخونه د Lان رسه لري 
وایی دا درې .ول غلط دی زه بل تاریخ 

و هغې له پاره هی� سند هم نه لري غواړم ا
. نو قضاوت دی خپله لوستونکي، 

  لیدونکي او اوریدنکی وک�ی.
بزFر: تاسو مخکې اشاره وک5ه بعضې 

وخت تاسو چې کله د مرکز  وختونه یا اک�
په �اس کې کیSۍ د هغې خوا >خه همکاري نه کیSي او هغوۍ په %ه شکل خپل  رسه

ک5ي نه پوره کوي ایا دا یوازې د ناروې د سفارت رسه  مسئولیت چې >ن§ه یې باید پوره
  داسې چلند کیSي که د نورو سفارتونو رسه هم؟

نه پوهیNم. فکر کوم چې سیستم باید لN اسانه يش مثالً اوس  میرمن شکریه بارکزۍ:
رسه په �اس کې شو  زهر (وک چې د ویزې غوmتنه کوي موږه مجبور یو چې د مرک

Lې نه چې زه راغلې یم کومې ویزې چې خپله د سفیر صالحیت که (ه هم له کومې ور 
ورکوم او کله ناکله مثالً د یو هېواد وزیر Lي یې په خپل صالحیت او مسئولیت دی زه 

افغانستان ته. او یوه رسمي لیدنه او کتنه لري د هغې له پاره زه مجبور یم چې انتظار 
̄ مخکې له دې (خه وباسم تر (و له مرکز (خه هوکې رايش دا د مرکز ( خه هوکې اک

چې هوکې رايش زه مجبور یم کوم اخرنی تاریخ چې د دوۍ د غوmتنې دی ورته ویزه 
ورک�م، Lکه په دې باندې پوهیNم که چیرته زه ویزه ورنک�م دا په دې مانا باندې ده چې 
زموږ دیپلوماتیکې اړیکې نورې خراب شوي او یا خالص شوي او یا مخ په ختمېدو دی. 

ضل د خدای دی اړیکې شته خو بیروکرايس لNه ډیره ده او یو دفرت دی چې د .ولو ف
سفارتونو، قونصل%ریو غوmتنې هkغلته ورLي نو کېدای يش د یو کس له پاره به دا ډیره 
مشکله وي رسبیره پر هغې دا یو طرزالعمل دی او موږ باید وررسه Lان سنبال ک�و. م%ر 

  م هغه هم د یو مثبت کار په خاطر باندې.کله ناکله هغې نه رسغ�ونه کو 
 ه د نورو >و هېوادونو ¤ایندFي§ه چې تاسو مخکې هم اشاره وک5 ناروې سفارت >ن بزFر: د

  .؟م کوي مثال د ډ¤ارک، ایسلن, ایا فنلن, هم پکې شته که >ن§هه

فنلند هم موږ رسه وو، د فنلنc به اړه لN جنجال پیدا شو،  میرمن شکریه بارکزۍ:
ن%ه چې مرکز له موږ نه توقع درلوده لکه (ن%ه خربه په هی� ډول باندې نه وه، ( شخيص

ک�ه چې ما غوmتنه و  لهبغیر له قانونه د خلکو کار نه کوو نو مرکز  ته چې موږ دلته خلکو
زما (خه غیر قانو� او غیر اصويل غوmتنې ونه لري. عادي پاسپورتونو باندی یو کلن 

ورت پولیسو له پاره وه کوم چې د رد شوو افغانانو رسه بیرته مول�یپل ویزه هغه هم ایسک
تلل. حاالنکه کوم طرز العمل چې افغان دولت وزارت خارجه موږ ته رالیNلی وو په هغه 
کې بل طرزالعمل وو، رسبیره پر هغې وزارت خارجه (و (و Lلې وویلې چې موږ یوه استثنا 

دی. سکوک، ویزې قیمت، عادي  قایل شو، زه فکر کوم دا زما په صالحیت کې نه
پاسپورت باندې هغه زموږ د بیت املال یوه برخه ده چې هغه زه Lان ته دا صالحیت نه 
ورکوم  چې هغه  چا له پاره یې معاف ک�م نو Lکه دا جنجال رامنW ته شو او په فضل د 
خدای فنلند جال شو. Lکه هم هسې هغه خلک چې له فنلند (خه راتلل د سویcن نه 

 و سویcن کې چې هغه یواLېد تېرېدل او ناروې ته راتلل. نو موږه هم بل سفارت لر بای
   ه فضل د خدای mه ده چې هلته د فنلند کارونه هم مخته یويس.سویcن له پاره وو اوس پ

  بزFر: ستاسو نور مراجعین هغه چې د ډ¤ارک >خه را=ي د هغوئ رسه >ه کوئ؟
کومه حده کومه مرسته چې زموږ له وسه پوره  د هغوئ رسه تر  میرمن شکریه بارکزۍ:

وي د بیل%ې په توdه که چیرته دوۍ یواLې نه تنها ډ¥ارک حتی د ناروې د مختلفو 
سیمو (خه چې هېوادوال راLی موږه غواړو چې ژر تر ژره په هkغه ورځ د دوی کارونه 

م%ر پوه  وم په خیر رسه خالص يش او دوۍ بیرته الړ يش اوس زه تاسو رسه په مرکه کې
شوم چې یو (و رضوري امضاdانې دي 
چې باید ويش اول مې هغه تر رسه 

وروسته راغلم تاسو ک�ې له هغې نه 
L .که اول باید هغه کار رسه مرکې ته

شوی وای او له هغې نه مخکې یو بل 
رسمي دعوت وو چې هغې ته باید تللی 

 ،ورکووته وای. یانې اولیت هغه (ه 
   کوم چې ډیر مهم وي. 

بزFر: له کومه وخته چې تاسو دلته 
ناروې ته راغلr، له هغې مخکې په 
افغانستان کې حکومت بدلون وموند، د 
لویدیNو هېوادونو په پالیسیو کې فرق 

  .تاسویې احساسوئ راغلی
ډیر ډیر، هو (ن%ه مخکې چې افغانستان د دوۍ په خربونو کې وو،  میرمن بارکزۍ:

 PRTانستان ته، د دوۍ خلک به هلته وو، پی ار .ي سفرونه به دوۍ ډیر درلودل افغ
.یمونه وو د ناروې یا د ډ¥ارک، سفرونه وو د افغانستان په رس باندې به انعامونه اخیستل 

ی د ليل اجندا نه لویدلملکېدل، توجه وه اوس افغانستان په عمومي ډول باندې د بین ا
غیر له دې چې کومه خربه ويش، دوی  کال له پایه وروسته نور افغانستان ۲۰۱۴او د   ۲۰۱۳

 .(ه وک�ي او (ه ووایي هغه بېله خربه ده م%ر رسبیره پر هغې موږه خپل Lای حفظ ک�ی
صحیح ده چې ناروې اوس هم هومره عسکر نه لری چې (لور کاله مخکې یې افغانستان 

م%ر  نشته، مقاماتو تK راتKصحیح ده چې اوس دومره سفرونه، د رسمي  ،کې درلودل
رسبیره پر هغې هم یانې تر کومه چې زموږ پر وسه باندې وه د افغانستان هویت او 

  صالبت، حیثیت او روابط مو ساتلی.
بزFر: ستاسو په نظر افغانستان په کومه برخه کې دې ته رضورت لري چې ناروې وررسه 

  ؟پکې اړینې ديناروې مرستې د مرسته وک5ي؟ یا کومې برخې دي چې 
چې  تیژیک ت�ون کې Lان دې ته لیواله õdياناروې په هغه سرت  کزۍ:میرمن شکریه بار 

د افغانستان رسه مرسته وک�ی، هغه د افغانستان د تعلیم او تربیې په برخه کې د lmو  
حقونو په برخه کې، د روغتیا په برخه کې او نور هغه کوچني موارد چې مهمې بنیادي 

نه  راپدیخوا چې زه راغلې یم، دوه کاله ال مرستې په هغې کې نه شاملیNي او د دوو کلونو
ه وتنسیل، او ډیر mزما په نظر باندې ناروې کې ډیر mه پ .پوره کیNي زما ه«ه همدا ده



          

 www.dawatmedia24.com – www.dawatmedia.com – www.astv24.com 

m ه ده د انرژي جوړولو له پاره. نو زما ظرفیت او ډیر�d ه فرصت له طبیعي منابعو نه
وه«وم چې دوۍ  سرته هیله هم دغه ده زه که چیرته وکولی شم ناروې هېواد دې ته

دغه خپل تخنیک دغه میتود افغانستان ته انتقال ک�ي او یا هم په دې اړه هلته پان%ونه 
وک�ي. تاسو ته بهرته معلومه ده چې خارجي پان%ه اچونه خپل ډیر رشایط لري. په اوسنیو 

ډیرې بهرنY کمپنY نه غواړي چې افغانستان ته الړې يش او بیا زما غوmتنه  کېرشایطو 
انستان دولت نه هم دا وه چې تاسو د دې پر Lای چې کوچني شیان غواړۍ په د افغ

هkغه پیسو باندې یوه لویه پروژه له دوۍ وغواړۍ د دې پر Lای چې له دوۍ نه د یو 
، هغه د خلکو په ژوند باندې وک�ۍ ورکشاپ غوmتنه یا د مشاورینو د معاش غوmتنه

چې خپله هم یوه عایداº منبع وي او په  ډیر اغیز نه کوي تاسو دوۍ نه یو (ه وغواړۍ
عمومي ډول باندې افغانستان ته نوې .کنالوژي ویوړل يش. موږ باید د اوږد مهاله پروژو 

   په ل�ه کې شو، لنc مهايل پروژي ډیر موثریت نه لري.
  بزFر: د =ن§لونو او لرFیو په ارتباط هم ناروې ډیره %ه تجربه لري.

ه دی یو خو دا پاکه انرژي، سولر سیستم، هغه انرژي همدغ میرمن شکریه بارکزۍ:
چې دوۍ له فضالتو جوړوي او تولیدوي، د Lن%لونو د ساتلو له پاره دوۍ ډیر mه دي 

 %ه ده.ت په برخه کې ناروې mه بیلفکر کوم د خپلو طبعیي رسچنیو استخراج او مدیری
زما هدف دا دی چې له ناروې (خه باید د بنیادي 

غوmتنه وشی د سمبولیکو کارونو پر Lای  کارونو په اړه
تان افغانس یت لري م%ر دومره نه. مثًال که پههغه موثر

کې سولر سیستم جوړ يش په لیرې پرتو سیمو کې نو 
خپله د بری'نا نه هلته اتومات تغیر راLي خلک .لویزیون 
ویني، تعلیم، تربیه، اجتkع، سیاست هرشی د همغې په 

  ته.واسطه معريف کیNي خلکو 
بزFر: کله چې تاسو د نارويزي مقاماتو رسه Fورئ او 

  مهم 2کي مو >ه وي؟د خربو خربې کوئ نو 
د ناروې (خه زما لوم�نY  میرمن شکریه بارکزۍ:

غوmتنه سیايس حkیت دی Lکه چې افغانستان 
سیايس حkیت ته زmته زیات رضورت لري. سیايس 

ې د یو دې حkیت په دې مانا باندې نه دی چې دوی 
خاصې ډلې حkیت وک�ي په عمومي ډول هغه (ه چې 
د افغانستان په �dه وي، د دموکراسY په �dه وي، د 
 Wه وي او هغه منطقي، مثبت او معقول دری�d خلکو په

چې د دولت له خوا وي د هغې سیايس حkیت وک�ي رسبیره پر دې د ناروې برشي 
  ي. مرستې د افغانستان له پاره خورا اړینې او موثرې د

سیايس مرستو خربه نه وي ډیر منW کې رصف د ناروې او افغانستان په  زه غواړم چې د
وند لري په ژ او د غرونو  یشیان موږ مشرتک لرو دوۍ هم په شkيل سیمو پخوان

افغانستان کې هم د غرونو ژوند شته دی دوۍ په خپل دغه ژوند ویاړي خو موږ پرې بیا 
 او ډیر وروسته ېواد کې چې تاسو ډیر مدرنسې یو هخپل Lان مالمتوو. حد اقل په دا

 ̄ و کورونو کله چې خپلو پخوانیپاتې شیان وینY یا هkغه پخوا� شیان وینY. دوۍ اک
 Lي وایی موږ هلته برق نه لرو او د کو.و د dرمولو له پاره لرdي کاروو، دا ډیر mه شیان ته

افیایی یه يش خو د دې رسه جغر دي رسبیره پردې د خلکو تعلقات، .ولنیز تعلقات تقو
  فاصله زmته ډیره ده.

ې له په تیرو >لورو لیسزو کچې شمیر افغانان اوسیSي  تبزFر: دلته په ناروې کې یو زیا
کوم وخته چې د افغانستان غمیزه رشوع شوې ده افغانان ډیرو هېوادونو ته تللی چې ناروې 

ژوند مخته وړي. ستاسو  لخپ اوس دلته =ای پر =ای شوي اوهم په دې کې شامله ده 
 ستاسو په نظر دوئ د ناروې پیغام دې افغانانو ته >ه دی یا هغه افغانان چې دلته نوي دی

  ه او د خپل هېواد له پاره له دې =ایه یا دلته >ه کولی يش؟په اړ 
 زه پوهیNم چې په کومو رشایطو باندې افغانان له افغانستان وتيل میرمن شکریه بارکزۍ:

زmته  ،ه دې باندې هم mه پوهیNم چې دوۍ (ومره د خپل هېواد له پاره دردپ ودي ا

د افغانستان رسه لري. زه Lانته دا جرئت ورکوم چې د دوۍ د یوې  او عالقه زیاته مینه
خور په صفت باندې درې ابتدایي پوmتنې ولرم او رصف نطر له دې نه چې د کوم 

رصف د افغانیت په خاطر باندې د یو  والیت، کومې ژبې او کوم مذهب پورې اړه لرې
   بل رسه ودریNۍ. رصف په دې نامه باندې چې وطندار، وطنداري.

انه داسې یو هېواد دی چې متاسف تاسو ته ووایم افغانستانزه غواړم خپل یو کوچنی درد 
لرو و  غم، درد او خوشايل هغې نه منفي خربونه ډیر راLي م%ر حد اقل موږ باید رشیک

مه باندې وشوه موږ د ماتم ۳۰ان کې چې کومه پې'ه او چاودنه چې د می په په افغانست
یا تسلیت کتاب کې'ود خپله د ناروې د بهرنیو چارو وزیر تلیفون وک� خپله همدردي یې 
افغانانو رسه (رdنده ک�ه، مشخص ولسمرش، رئیس اجرائیه، پخوانی ولسمرش، وزیر 

، یانې درLم سفارت ته هچې ز  یې وویلباندی  خارجه او .ولو افغانانو رسه. رسبیره پردې
د یوه هېواد خارجه وزیر، سفارت ته راغی، کتاب یې امضا ک� او پخپله د dلو dېcۍ یې 
د تسلیت له پاره کې'وده. دلته شاوخوا زموږ dاونcیان .ول نارویژیان دی هر یو راغی او 

د هر  وم زه پوهیNم چېپه خپله طریقه یې تسلیت وړاندې ک� دا dیله زه Lانته حق ورک
یوه افغان زړه په هغه غم باندې دردیدلی، صحیح. م%ر کله ناکله موږ غواړو چې هغه 
خپل درد د یو بل رسه رشیک ک�و، خپل اتحاد وmایو، چې دغه درد زموږه cd درد دی 
دا زموږ د .ولو درد دی او دغه درد ته باید نه 

 نه ویل د خپلو  افغانانو نهد ایو ما هغه و و 
وانورېدل، ډیر افغانان خرب شول چې دلته 
خاص پروdرام شته دی په دې کو.ه کې Lای 
نه وو، زما په دفرت کې Lای نه وو، په دهلیز 

ومره Lای نه وو، تاسو به باور نه کوۍ (کې 
 وو  دیپلوماتیک دفرتونه چې دلته په اوسلو کې

.ولو cdون وک�، رسبېره پر هغې دولتي او غیر 
چې افغانستان رسه د بېل%ې لک دولتي هغه خ

ول باندې د پوهنتون پروفیرسان راغلل او په ډ
 دردي یې موږ رسه رشیکه ک�ه او زهخپله هم

چې زه خپل هېوادول ووینم  مدې ته لېواله و 
چې متاسفانه دا کار ونه شو. دریم کېدای 
يش زه ډیر وغNیNم دریمه پوmتنه زما دا ده 

رسه  هر یو د خپلې وسې، اندازې او توان
افغانستان رسه مرسته وک�ي د پیسو مرسته 

مرسته ده. تاسو د نورو هېوادونو و�dو ته  دف مې د علم، معرفت، .کنالوژۍنه یادوم، ه
وdورۍ مثالً پاکستانیان، کله چې د دوئ هغه د چا خربه ميل ورځ کیNي د پاکستان 

ته خپل ی�ي دلسفیر وايي موږ هی� برخه نه لرو دې کې خپله د پاکستانیانو کمیون
پروdرامونه او میلې جوړوي زه ورته خپله کوربه نه یم زه د یو میلمه په صفت ورته ورLم. 
یانې دغه شیان باید موږ یو له بله رسه رشیک ک�و که یو بل ته بد ووایو بیرته خدای ناکرده 

ه غدغه بد هم زموږ خپل دی او که یو بل ته mه ووایو بیا هغه mه هم زموږ خپل دی نو د
د خپلوۍ احساس باید ژوندی وساتو په زړونو کې ساتل یې ډیر کkل نه دی mه دا ده 

  چې په خوله باندې یې ووايي او په عمل باندې یې وmایي.
 له ناروې ناروې نه الړ شو افغانستان ته، او تاسو هلته به د مرکې په دې برخه کېبزFر: اوس 

ریالr وکیله وئ، او یو زیات شمیر هېوادوال د افغانستان یوه مشهوره میرمن یاست، یوه ب
 Sو له پاره ک5ی او خپل غ�F مو په %ه نوم یادوي. هغه >ه چې تاسو په پارملان کې د ميل
مو اوچت ک5ی په داسې 2ولنه کې چې هلته د داسې غSونو اوچتول اسانه نه دي، دې کې 

ت5يل دي  لو 2پلو پورېرته کیSي، خو ډیر یې د مختلفو ډنشته چې هلته ډیر غSونه پو شک 
او هغه غS چې د ملت استازیتوب وک5ي او د ملت غS وي ډیر کم وکیالن دی چې داسې 
غS پورته کوي چې یوه هم له دې ډلې تاسو یاست. تاسو په خپل نظر د افغانستان راتلونکې 

  >ن§ه وینئ، او د افغانستان حاالت کومې خواته روان دي؟
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ب د یو عادي افغان و�dي په صفت Lکه چې دا .ول بزdر صاح میرمن شکریه بارکزۍ:
د  ی مې دی Lکه چې هkغلته وم نودردونه د سرتdو لیدلی حال دی او احساس ک� 

هي� ډلې .پلې رسه زه الړه نه شوم. دا کار راته ډیر مشکل وو او له دې وروسته به هم 
ده نه ارشه دومره بوي. کامالً تاسو رسه موافقه یم خو داسې هم د افغانستان محیط او مع

ی هر شی ډیر بد دی. زما په رقم lmې ته چې یې دغه Lای ورک�، زما يده که س�ی ووا
په رقم mخې په دې یادوم چې د کومې ډلې .پلې پورې نه یم، Lینې خلک د قومي هویت 
نه ډیر کار اخيل ما هی«کله له قومي هویت نه کار نه دی اخیستی. Lینې خلک له نورو 

دونو نه مالت� له Lان رسه لري دغه حkیت ما نه درلوده، خلک پیسې ډیرې بهرنیو هېوا
مرصفوي، د چا خربه شتمنه هم نه یم چې په پیسو خلک رانیسم م%ر رسبیره پردې دوه 
Lلې د کابل له mاره  دوه Lلې پارملان ته الړم. نو Lکه که زه ووایم په هغه محیط کې د 

وي، Lکه زما له پاره Lای وو او دا Lای رصف د  lmو له پاره Lای نشته نو دابه غلطه
   صداقت په نامه باندې ما �dلی وو.

افغانستان له پاره هی«کله زه ناهیلې نه وم، هي«کله. زما نه یادیNي چې ما ناهیلتوب 
mکاره ک�ی وي او یا مې ویيل وي احساس ک�ي به مې ډیر وي چې هغه بېله موضوع 

وي هیچا به فکر نه کاوه شکل کاله مخکې یا  لنcمهالهده. کله ناکله دا احساسات ډیر 
ته راLي چې (لوی'ت او یا پنlوس نن حالت  دیرش کاله مخکې چې افغانستان به د

کاله مخکې خو اصالً چا فکر نه کاوه چې په افغانستان به داسې حالت وي کوم چې په 
  درې لسیزو کې یې تیر ک�ي.

رته رضورت لري هغه تدبیر دی، سیايس زه فکر کوم يش ته چې افغانستان ډیر و 
مدیریت، درایت، پوهه. سیاست یو 
کتاب نه دی چې موږ یې ولولو، 
سیاست یو پوهنتون نه دی چې موږ 
ورشو ورته، سیاست ماسرتي، یا 
دوکتورا نه ده چې موږ يې په هغې کې 
واخلو چې هر یو دې سیاستمدار يش 
نو که داسې وای دا .ول خلک دی چې 

لومو نه خالص ول .ول به د سیايس ع
ليcران کېدل. نو مشهور او کامیابو 

رانو هی«کله هم سیاست نه دی cلي
لوستی. سیاست علم او ه� غواړي، 

غواړي او په ډیر  تپوهه غواړي، صداق
  حساس وخت کې مشخص تصمیم نيولو ته رضورت شته دی.

ده، عیت هم ولیوض سوریه يش. موږ د سوریې په شان زه نه غواړم چې افغانستان دوهمه
خو اوس نه غواړم هغو تورو تیارو شپو ورLو ته الړ شو چې له هغې نه مو په سختL Yان 
ویستی دی. دا به د افغانانو له پاره د رشم Lای وي، په دې کې افتخار نشته Lکه چې 

و ا هر نوم چې وژل کیNي هغه افغان دی موږ بل هی«وک نه وژنو غیر له خپله Lانه. په
ن وژنې ته باید د پای .کی کې'ودل يش، دا باید پای ته ورسیNي. نو Lکه زه فکر دې افغا

کوم چې یو سیايس تدبیر په کار دی، ډیر په اسانY رسه، رسبیره پردې یوې سیايس 
اجkع ته رضورت شته. موږ باید په سیمه کې د .کر زمینه راکمه ک�و یانې په دې مانا 

دونه هلته وجن%یNي یا نور هېوا ونهوي چې نور هېواد باندې چې  افغانستان باید داسې نه
د خپل دmمن له پاره هلته وجن%یNی یانې چې خپل دmمن په dونcو ک�ي. نه، افغانستان 
باید د سیمې د هېوادونو له پاره د همغNۍ سیمه، Lای او Lاله وdرLي نسبت دې ته 

 ک�و. راشئ دا سیمه داسې چې موږ یو خوا ته ډیر Lان نژدې ک�و، له بلې خوانه Lان لیرې
ک�و چې هر یو په یو باثباته افغانستان باندې  دغسې ایkن ولري چې د .ولې سیمې منافع 

  به خوندي وي دا ناممکنه نه ده م%ر ډیره مشکله ده، خو الره ورته شته.
  بزFر: ستاسو د دې ویرې او تشوش علت >ه دی؟

ه هkغو . زه نه غواړم افغانستان بیرتما خو تاسو رسه رشیکه ک�ه میرمن شکریه بارکزۍ:
تورو شپو ته الړ يش له توروشپو (خه مې هدف دا دی چې شپه خو هسې هم راLي تورې 

صحیح م%ر هغه تیر تاریخ یادوم د کورنY ج%�ې وروستیو جن%ونو تجربه لرو، د خارجي 
س مو باستعkر تجربه لرو، د خپلمنlی جنK تجربه لرو، د خارجي ائتالف تجربه لرو. 

دی، بالکل بس مو دی یانې موږ باید موږ شو، یو د بل شو د یو د بل په وژنه باندې که 
وای افغانستان به اوس سوکاله هېواد وای په هغه کوچنی نفوس چې موږ یې لرو تقریباً 

) ملیونه دی حد اقل، حد اقل کم له کمه درې ملیونه انسانان وژل شوي دي ممکن ۳۰(
وې ش ېچې وژنه شوې په هkغه اندازه باندې ورانY او خرا» ډیر  لس فیصده. او (ومره

نو Lکه وژنه د حل الر نه ده. په قربونو باندې هی«وک نه يش کوالی چې پاچایي  يد
وک�ي یا حاکمیت ولري راشئ په زړونو باندې حاکمیت حاصل ک�و سیاست وال باید دا 

نه چې (ن%ه خلک خپل Lان او  ه� ولري یانې ه� دا چې (ن%ه تصمیم ونیيس، ه� دا
خپلو برنامو طرف ته راجلب ک�ي دا ډیر د چا خربه جادوdري نه غواړي دا یوه اسانه 
طریقه ده، انسان باید د خپلو شخيص �dو نه تیر يش، د خپلې ډلې .پلې د سیايس �dې 
نه تیر يش باید په خپلو ميل �dو باندې فکر وک�ي او mه تصمیم ورته ونیيس. ولې 

انستان نيش کوالی د دې پر Lای چې موږ په سیمه کې د یوې شخ�ې په صفت افغ
و، نیم روس رسه ت�لی، نیم امریکا رسه ت�لی یو غواړي یاته شو اوس زیاتره افغانان باندې پ

  بل غواړي بل اخر دا دوه طرفونه خو موږ خپل یو په دې کې بل کوم پردی نشته.
cن%ونه جوړیNي بس مو دی. (ومره نور به میلونر (ومره نور د خلکو په وینو باندې به بل

  او میلیاردر جوړیNو د خلکو په وینو باندې بس مو دی. 
پو%تنه که داسې وک5م مخکې له دې نه چې تاسو ناروې ته راشئ تاسو د 2اکنیزو  هبزFر: یو 

 ناصالحاتو د رئیسې په توFه و³Fرل شوئ د حکومت دننه د بعضو مخالفتونو له امله (میرم
بارکزۍ: کور یې ودان هههه)، زه دوه 
پو%تنې لرم او وررسه په تاسو مرFونې حمله 
وشوه له %ه بخته تاسو رسه ژوند وفا وک5ه 
(میرمن بارکزۍ: حمله مخکې شوې وه). نو 
زما پو%تنه دا ده چې په تاسو حمله وشوه او 
بیا په دغه مشخص پوست کې ستاسو رسه 

  مخالفت و%ودل شو؟
دغه حمله  بارکزۍ:میرمن شکریه 

لوم�نY نه بلکې موفقه حمله وه دا د موفق 
.کی Lکه کاروم چې هغو کسانو غوmتل 
چې حد اقل تاوان ورسوي. زما په رس باندې 
نورې حملې هم شوي دي خو هی«کله هغه 

کال کې چې هغه وخت دې حملو او  ۲۰۰۳رسنیزې نه شوې، د بېل%ې په ډول باندې په 
لود ما د اسايس قانون د کمیسیون غ�یتوب درلود او طبعیي ده ورته شیانو رواج نه در 

کو اغلی هغو خلزما نظر، زما سیايس دریW کې تر اوسه تغیر نه دی ر  ،چې زما دیدلوری
وئ هم پوهیNي چې (وک یم او هغو خلکو رسه چې په سیايس رسه چې موافق یم هغ

 پاره ما خالی Lای نه دی ې د Lای لهیپوهیNي چې (وک یم یانې د سوالیم لحاظ مخالفه 
پری'ی نو له دې خاطره (وک نيش کولی چې د یو چا د سیايس دریW له پاره یو کتاب 
ولولی او خپل قضاوت وک�ي که mه یم که بده یم دغه یم. اوس موږ وایو د ژبې ازادي، 

 سختې هغو خلکو په Lان او دا هد بیان ازادی چې په یو سرت قیمت مو تر السه ک�ی د
تیر ک�ي چې په هkغه صحنو او هغه وخت کې وو نو اولنY حمله زموږ په دفرت  باندې

دوئ  ن ته به راتللباندې وه هغه وخت حتی هیومن رای�س واچ رپور.ران چې افغانستا
ر نه به یې جوړول Lکه چې په افغانستان کې تو نه افشا کاوه، م%ر خپل راپور  خپل هویت

دی چې په هر حال کې انسانانو ته رضر او زیان اوسه پورې مافیایي ډلې او ک�ۍ شته 
رسوي هغه وخت کې یانې زه نه شم کوالی ووایم چې (و Lلې زموږ په دفرت باندې حمله 
وشوه بیا کندز کې وم د کمیسون غ�ې، اليس بم واچول شو په هغه کو.ه کې چې زه وم، 

ې یم او ې وتلخو دوۍ حمله کوونکی نه پوهېدل چې پنlه ساعته مخکې زه له دغې کو.
  د پلخمري په الره باندې وم.
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ول شوی وو کابل کې به راته امنیه قوماندان تلیفون کاوه ویل به نه نیهمدارن%ه نور پالنو 
یې چې ((خواهر جان برای دی%ه))  یانې تر دې حده پورې. ویل به یې چې نور نه کیNي نو 

ا (ج) په هر صورت رسه د خدوتلم به سفر به مې کولو یا کور کې به مې Lان بند ساته. 
نه ډیره شکر dذاره یم هر (ه چې راباندې تیر شول دا حمله هم زما له پاره د ویاړ Lای 

  دی. 
اول په دې باندې دmمن چې هر (وک دی .ول پرې پوهیNو چې (ومره ذلیل دی او 
(ومره ضعیف دی، د یوې mخې نه چې وسله نشته وررسه، .وپکوال نشته وررسه، .وپکیان 

ه لري. رضف ژبه لري او بیان. دومره ویره، تر دې حده پورې دا په دې مانا باندې ده ن
چې زه خپل هدف ته ورسېدم هغه وخت چې ستا دmمن داسې فکر کوي چې ورته خطر 
یې، نو باید تا له منlه یويس، یا منفي تبلیغات درپسې ډیروي، یا مختلفې .اپې درباندې 

خلکو چې په شا یا مخامخ بدې خربې راپسې ک�ي  وهي. بزdر صاحب! که چیرته هغه
دي که زه یې ولیکم زما د رس نه تر پایه پورې رسیNي. زه د هر افغان نه مننه کوم Lکه 
چې سختې خربې، بدې خربې، مخالف نظر دې حد ته ورسو÷ چې خپلو خلکو ته په 

م ډیر په نه یې نه واینه وایم د تکرب  ،اثبات ورسوم چې (ومره قوي یم. البته دا د غرور نه
   .عاجزۍ یې وایم. او زما برداشت هم دا دی

اوس  .نومرب پورې زه نه پوهېدم ۲۰۱۴بل برداشت همدا دی چې تر هغه وخته پورې د 
 ف دپوهیNم هغه وخت چې س�کونه بند شول رص 

ه راتلل او (ومر چې زما عیادت ته هغه خلکو له پاره 
ه زه ژوندۍ د هغوئ د دعاdانو له برکتد مینې او 

یم او د خپلو اوالدو او بچیانو په رس باندې یم زه 
  او د خدای ډیر شکر باسم. ومکه هغوئ نه ډیره منن

بزFر: ستاسود بریالیتوب راز په >ه کې دی؟ دا >ه 
  چې تاسو وویل او د خلکو احساسات مو وليدل.

صداقت، هر بازار کې  میرمن شکریه بارکزۍ:
 مثبت ،خلکو رسهچې تاسو صادقه اوسئ خپلو 

اعتkد به نفس ولرۍ او خپل سیايس  ،جرئت ولرۍ
دریW وساتY، دا ډیر مشکل دي په افغانستان کې. 
په افغانستان کې دننه ژوند کول او دا .ول مشکالت 
په Lان باندې منل، اسانه خربه نه ده م%ر فضل د 

چې خدای دی موږه هغه نسل یو د چا خربه 
  وی شو.جن%ونو او جنجالونو کې رال

  بزFر: دغه برید ستاسو هوډ غYتلی ک5 او که وډار شوې؟
نه پرته له خدایه له بنده نه ویره نه لرم، قطعاً. داسې وخت هم  میرمن شکریه بارکزۍ:

کلنې کې چادري  ۱۹کلنه وم، ما په  ۱۹زما په افغانستان کې یادیNي بزdر صاحب چې زه 
ه د کابل په کوچني mار کې (لور حکومت په رس ک�ې. هغه وخت کابل کې (لور دولته وو،

وو د mار له یوې برخې چې به بلې برخې ته تلو مرمY به زما د پ'و مخ ته ل%ېدلې ما به 
مله ح ویل شاته نه Lم. بل Lلې په فروش%اه کې جنK وو د وزارت عدلیې په رس باندې

ې هغې ساح نورو نه یې پری'ودلو چې موږهد کرزي عسکر او نورو د امنیت  نو شوې وه
 نه کول چې دوئ بند پاتې دي په شفاخانو کې، په بانک کې پهنو ته الړ شو او lmو تلیفو 

(ه کې، عسکرو ویل که الړ شې ډزې درباندې کوم ما ویل dوره وروره یوه هیله درنه لرم 
ډز راباندې کاوه غN وک�ه زه به مخ دروdرLوم. دا ډیر راته بد mکاري هر وخت چې دې 

خوا په مرمY ول%ېNم. فکر نه کوم چې دا به زه یوازې یم، موږ هم انسانان یو  چې د شا له
جنK د هیچا نه خوmیNي م%ر دا عادت او د دې خربې مفهوم باندې هغه نسل 

  پوهیNي لکه ما غوندې چې په جنK کې لوی شوي وي.
 ههلته کبزFر: تاسو >ه فکر کوئ چې مخکې هم تاسو اشاره وک5ه غواړۍ دلته کار وک5ۍ او 

د ملت استازیتوب وک5ۍ. تر کومه چې زه معلومات لرم او پوهیSم ډیر افغانان دا غواړي 
  چې تاسو هلته د ملت استازیتوب وک5ئ.

هلته هم یم داسې نه ده زه به په فزیکې ډول دلته یم هلته هم  میرمن شکریه بارکزۍ:
هم  اس کې یم، هلتهتک او راتK لرم، هلته هم تعلقات لرم، هلته هم خلکو رسه په �

خلکو رسه راشه درشه لرم. دغه خربه نشه چې زه ووایم د خلکو نه زه ناهیلې یم یا خلکو 
نه لیرې یم یا خلکو نه جدا یم او جال یم. دغه (ه چې ما وویلې زه جسkً دلته یم نوره هلته 

  یم، فکر کوم ما خپل جواب واضح درک�.
م نه دی، په هی� ډول په هی� صورت رسه. په زما له پاره دولتي موقف او چوکY ډیر مه

 Yاروالm نفر غه هخپل ملک کې که چیرته د چوکیدار په صفت باندې کار وک�م اوکه د
ویاړم،  پاک ک�م بیا همبه کې ونیسم او رسکونه  په السبه  چې رسکونه جارو کوي، جارو 

  پوهیNم.بیا هم ویاړم خپل ملک مې دی، خپل وطن مې دی. موثره چیرته یم نه 
وغواړي چې هلته راشئ او د خلکو استازیتوب وک5ۍ او اوس تاسو ولس له بزFر: که 

حکومت له تاسو وغواړي چې په یوه بهر� هېواد کې د افغانستان استازیتوب وک5ۍ ستاسو 
  انتخاب به >ه وي؟

زه چې دلته راغلې یم دا هم د حکومت مشوره وه Lکه هی�  میرمن شکریه بارکزۍ:
ه 'ې نېله هغه پ . وروسته  او زه خپله مور یمواړي اوالدونه یې اختطاف يشمور نه غ

اره دوئ به رارسه وو. زما له پ مزه تلبه حکومت ماته امنیتي کسان راک�ل هر چیرته چې 
دا د فکر وړ وه ما ویل که اوس بل انتحاري رايش بیا به (ومره نور Lوانان شهیدان يش 

فکر او نظر په خاطر. او ولې؟. زما په خاطر. زما د 
ځ زما په ژوند کې هغه ور نه سخته  او .ولو

ساعت وو چې زه په هغه میز باندې ناسته وم 
چې کومه حادثه په ما باندې وشوه، خلک چې 
زخمیان وو او هغه خلک چې د فامیل غ�ي یې 
 له السه ورک�ي وو یو Lای ناست وو ما له Lانه

او یا  mتنه کوله چې زه (وک یم، مجرم یمدا پو 
مظلوم؟ دا ډیره سخته وي چې، زه نه پوهیNم د 

ره د انسان ژوند اصالً اهمیت نه لري، اLینو له پ
خو زما له پاره ډیر مهم دی زه د سیاست په بیان 
باندې عقیده لرم، .وپک باندې نه لرم، په وژنو 
باندې یې نه لرم، په خشونت باندې یې هم نه 

خو تر ابده دلته لرم نو Lکه دا ډیر راته مهم وو. 
نه یم ډیر ژر به Lم او هر امر او دستور چې د 

  خلکو وي د رس په سرتdو ولې نه.    
  بزFر: د مثال په ډول تاسو که د افغانستان ولس مرشه شئ لوم5نی کار به مو >ه وي؟

  هههه ډیر کارونه.  میرمن شکریه بارکزۍ:
  .بزFر: که یو او لوم5نی یاد ک5ۍ

dردانو ت، د شایارګ نه به موزیم جوړوم. ارګ به د خلکو ملک :میرمن شکریه بارکزۍ
ه غه خربه ده Lکه هر (وک چې ارګ ته ننوت په همد لیدلو Lای به وي دا ډیره مه

  دیوالونو باندې محارصه کیNي بیا باندې نه يش لیدالی.
  بزFر: منظور مو دا دی چې د ولس رسه یې اړیکې پرې کیSي؟

همدا دی، بل خو (ه نه دی. هر کور خامخا دیوال لري هو  میرمن شکریه بارکزۍ:
صحیح. غN هم ورتالی يش، خلک هم ورتالی يش او خپله دا دیوال mیي چې د چا 

م§ر زه فکر کوم د ارګ خاصیت داسې دی چې هلته نه غS مالکیت دی. مهمه ده.  
  .زیم يش. نو اولنی کار به مې دا وي چې ارګ به مو ور=ي نه >وک وینې او نه یې اوري

  بزFر: ژوند کې د کومو غ�و ستونزو رسه مخامخ شوي یاست؟
داسې یو(ه راته ووایاست چې ما نه وي تیر ک�ی. ههههه. زما  میرمن شکریه بارکزۍ:

ژوند بزdر صاحب چې Lان یادوم یانې دا خپل تیر ژوند، فکر نه کوم داسې کوم يش وي 
  چې نه وي تیر شوي.

  و%تنه وک5م د ژوند تر 2ولو %ه خاطره مو >ه ده؟بزFر: اوس که داسې یوه بله پ
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ردید÷ ودیې ډیرې mکلې خاطرې لرم خو یوه خاطره چې ډیره  میرمن شکریه بارکزۍ:
او ډیر یې وژړو÷ هغه کله چې موږه په نیپال کې فو.بال وdا.ه هغه زما ډیره mکلې خاطره 

و، اخیستل شوی و ده Lکه چې یو ملت چې هویت یې ورنه اخیستل شوی وو، وحدت یې 
خوشايل ورنه اخیستل شوې وه، رصف دغه د فو.بال میدان یو سا÷ رقابت بیرته یې ورته 
په برخه ک�. او کله چې له نیپال نه کابل ته راغلم هغه د خلکو شور، هغه د خلکو خوشايل، 
د خلکو مینه، ژړاdانې، ماشومان، سپینNیري، mخې پرته له دې نه چې کوم سیايس مرش 

ووایي، یا یو ه�مند ورته ووایی چې راشئ کنرست دی. د سیالب په رقم باندې  ورته
پرته له دې نه چې ووایي چې ولې. یانې موږه  .خلک رسکونو ته راوº وو او هر یو خوشاله

دومره خوشالY ته تNي وو او دومره زموږ په زړونو کې یو د بل له پاره د مینې موج شته 
دي هم رسه یو Lای کیNو. تاسو وینY هر چیرې چې افغانان دی چې په ډیر اندک يش بان

و�dي (ن%ه رسه یو کیNي. نو دغه ډیره mکلې خاطره وه خدای دې همدغه شان زر وارې 
  د هر افغان پرمخ باندې د خوشالY اوmکې راويل. 
  بزFر: په افغانستان د %Nو راتلونکې >ن§ه وینr؟   

 د هغه وخته چې له میرمن شکریه بارکزۍ:
افغانستان بهر راغلې یم داسې راته mکاري چې یا 
کیدای يش هغه وخت چې هلته وم دغه 
احساس مې نه درلود خو اوس فکر کوم چې موږ 
ډیر شیان نه دی �dلی او د السه یې ورکوو. خو 
په دې باندې باور لرم  چې زموږ نوی نسل، بل 
نسل دی بیرته به یې دوئ �dي خو وخت به 

ير dرن�ی شوی حقوق mخو ډنیيس. خو بیا هم 
خو بیا هم mخو له پاره بېداري په کار  وله پاره لر 

 ده، تنبلی نه ده په کار. هر یو باید خپل حق له
وجن%یNي داسې دې نه يش چې دا وظیفه  پاره

 للسو، شلو lmو ته پری'ودل يش. هر یو باید خپ
ملک جوړولو له پاره، Lان جوړولو له پاره، خپل 

  او خپلو حقوقو له پاره باید وجن%یNي.تعلیم له پاره 
بزFر: په افغانستان کې موږ دا اورو چې جن§ساالر دی، فساد دی دا دی او هغه دی (میرمن 
بارکزۍ: تاسو وایی نه دی؟). بزFر: زما هدف دا دی چې هیHوک نه وایی چې فساد >وک کوي 

  او موږک کیسه ده.او جن§ساالر >وک دی، رشتخور >وک دی، 2ول ل§یا دي. هغه د پیشو 
نوم اخیستل هغه صورت کې رضورت وي چې خلک یې نه  میرمن شکریه بارکزۍ:

ذهن ته اتومات (و (یرې راLي چې نوم یا واخلې یا پیژنی د دوۍ په یادولو د خلکو 
äې د خلکو یرې دی چې اتومات دغه نومونه او (هه یانې دومره مشهورې (هوانخلې ه

ې دا لست اوږد شوی لنc شوی نه دی. دا یې ډیره د خفکان متاسفانه چخو ذهن ته راLي 
  خربه ده.

بزFر: تاسو چې مخکې دوه دورې د خلکو استازې یا د کابل د والیت استازې وئ دا ډیر ویل 
و رشوت اخيل ا وکیالن کیSي چې د وليس جرFې وکیالن یادیSي چې هلته رشوت دی او

  ه ده؟ایا دا خربه سم ډیر >ه د پیسو په بدل کې دی
دغه هم خلکو ته معلوم دي یانې که موږه داسې فکر کوو چې  میرمن شکریه بارکزۍ:

̄و خلکو به ویل چې کلش بیا  د افغانستان خلک نه پرې پوهیNي .ولو ته معلوم دی اک
وروسته به یې ویل چند نفر خوب است یانې زما چې یادیNي اوس هم خلک په کيل ډول 

ه ربه کوي م%ر استثنا پکې راولی کیدای يش دا استثنا ډیر باندې، عامه توdه باندې دا خ
  محدوده وي.

د  ک5ي.و >ه باید افغانان باید ه يش ته رضورت لري ې >بزFر: افغانستان په اوس وخت ک
  یوې افغانې په صفت خپلو خورو افغانانو ته >ه پیغام لرئ؟

 يمینې ته ډیر رضورت لر  افغانستان همغSۍ او  میرمن شکریه بارکزۍ:
مینه خپل هېواد رسه، مینه خپلو خلکو رسه،  مقصد مې مبېنهایت. مینه چې وای

مینه خپل وطن رسه، مینه خپل فرهن� او کلتور رسه دا ډیره مهمه ده. Fورۍ که 

تاسو کور کې پخلی هم کوئ که په مینې رسه یې کوئ خوند یې بل شی دی. که په 
تاسو یو  . که ډیر په مینه باندېمینې باندې سبق وایاست نتیجه به یې بل رن� وي

Fل ته اوبه ورکوئ نتیجه به یې بل شی وي نو =که مې وویلې همغSۍ او مینې ته 
رضورت لري او یو بل >ه چې باید سرته حوصله ولرو یو بل که %ه دی که بد دی 

دې . په نفې باناو زموږ نه یې زړه تور دی، د سرتFو تور دی زموږه، باید ویې منو
  جذب باندې د انسان لویي ثابته کیSي. لویSي پهانسان نه 

کاله پوره کیSي په همدې  ۲۹بزFر: که وروستr پو%تنه درنه وک5م د دعوت د خپرونې 
مو ده که  لوستلې ایاتر کومه حده معلومات لرئ  وهیSم تاسومیاشت کې یې کلیزه ده نه پ

  .؟نه؟ نو ستاسو پیغام، او مشوره
خت نه کیNي چې زه ووایم چې  لوستونکي یې یم. اول ډیر و  میرمن شکریه بارکزۍ:

غواړم چې مبارکي یې تاسو ته ووایم Lکه چې هر اد» او کلتوری فعالیت د هېواد نه د 
ر افغانستان کې یې هم لري خو بهر ډی ننه پهباندې ډیر سخت دی ډیرې ستونزې لري د

دی زما له پاره د خوشالL Yای همدا وو چې په 
او یو نوی فکر رسه  منو  ،نوی هره صفحه کې یو

اشنا کیدم رسبیره پردې چې هغه پخوا� 
 وو،هم لیکواالنو، شاعرانو او سیاستوالو نومونه 

زما له پاره دا ډیر د خوشالr =ای دی ما کله 
ریSدۍ چې لS ر%تیا هم ې پناکله اوس م

ووایم بی بی سی فاريس چې وینم کله ناکله 
هر چیرته فکر کوم چې ولې دا د ایران خلک 

چې دي د پوهنتون استادان دي یا >ومره >ه 
لري او افغانان >ه نه لري. م§ر ستاسو 

 دا راته و%ودله چې نه موږ یې هم لرو ېنرشی
خو متاسفانه داسې چینلونه نشته چې خلک 
دعوت ک�ي او وخت ورته ورک�ي چې دوۍ 
 Yخپل نظریات وړاندې ک�ي او بل د خوشال

لیکواالن ستاسو د نرشیې له خوانه معريف کیNي دا زما له پاره چې نوي Lوان  خرب دا وو 
ډیر د خوشالL Yای دی یا کیدای يش چې زه ډیره د خارج نه لیرې وم دننه وطن کې 
وم نو ډیر به د دې  نه خربه نه وم چې زموږ (ومره ميل، او معنوي شتمنY د هیواد نه 

 کلیکسیون د افغانستان د �dو او ميل بهر دي دا زما له پاره فکر کوم دا زما له پاره یو
شتمنیو، (یرو او ميل (äو نه دی چې باید درن'ت یې ويش او باید خلکو ته وروپیژندل 

  يش زه غواړم تاسو نه مننه وک�م په دا سرت خدمت چې تاسو یې کوئ.
  بزFر: مننه کور ودان

زما  یویل غ مې نه ديمهربا�، رmتیا وایم ما له اوله تر پایه درو  میرمن شکریه بارکزۍ:
  له پاره دعوت ډیر جالب وو.

  بزFر: مننه اوکور ودان 
----------------------------------------------------  

  مننه او کور ودانی
  د دعوت د دې ÆFې د چاپ رسه الندینیو درنو هېوادوالو مايل مرسته ک5ي ده:

  

 نارویژي کرون ۱۰۰۰۰      %اغلی پامیر شنسب ملکزی: .１
 نارویژي کرون ۵۰۰۰     ډاک�ر محمد صدیق فیيض: .２
 نارویژی کرون ۴۰۰۰      ډاک�ر اکرم =لمی: .３
  یورو ۱۰۰   استاد عمر پا>ون له جرمني >خه: .４
 نارویژي کرون ۲۰۰۰       میرمن نوریه بزFر: .５

  د 2ولو دې کور ودان او بچیان لوی وي. د 2ولو نه ن5ۍ مننه
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مرکه کې: ډاک�ر صالح الدین سعیدي د دعوت مې�یا رسه په  
 –ن سعیدي ح الدید سیايس مبرص،  >ې5ونکي،  حقوق دان، لیکوال، د حق د الرې د کلتوري مرکز او د افغان سرتاتیژیکو >ې5نو د مرکز د مرش %اغلې ډاک�ر صال 

 Ëور د =وان نسل له پ اووستونکو =ان§5ی بحث شوی چې د دعوت د 2ولو لپکې په اړه  او سیمې» ډیورن,الین« د  چېسعید افغا� د هغې =ان§5ې مرکې م�F اره
  د دعوت می,یا اداره  معلومات پکې شته دی.

  

کله چې موږ د لوی افغانستان خربه کوو  : بزFر
کومې لوی افغانستان >ه دی او نه   دې مو دهدف 

 ؟سیمې په بر کې نیيس
اجازه راک�ئ چې د لوی افغانستان  :سعیديډاک�ر 

تاریخي افغانستان افاده وکاروم.  د دې  پرLای د بشپـ�
افادې رسه د آرامش  او دقیق والې کوم.  مونN عظمت 

د  اسنادو پر بنسéطلبه نه بلکې د تاریخې او واقعي 
کامل او بشپ� افغانستان خربه  او د حق خربه او تأکید 

مونـN هدف او موخه هغه تاریخي، کوو.  د دې نامه نه ز 
جغرافیایی او سیايس  واقعیت دی چې د دې سیمي 
ثابت موجود او هویت رسه مطابقت لري. د تاریخ، 
واحد تاریخی او ميل کلتور او حقوقي ثابته او برحقه 

ه،   د زور، جرب او تاریخي ناروا په مقابل کې د نغوmت
سرت مقاومت او مقابلې خواست، غوmتنه او د دې 

 ده.    ۍملت د مبارزو او رسmندونو ل� 
دا سیمه او دا خلک له آمو نه تر آباسینه ( اندوس ریور)، 

ی هویت، تاریخ پورې یوه  سیمه، د cd  همارdلې او آ.ک
، cdو قربانیو او cdو رسmندنو، cdې وcdو افتخارات

ثابت هویت نه خربه او بحث  او هدیرې، cdو مساجدو
دی. دا  وه او ریخی لحاظ ثابت.  دا هویت په تاکوو

  :واقعیت دومره روmانه دی چې حتی
  

په عام کلتور کې ورته د افغانستان سیمه  -
  روmانه وه:

پ'تنه میرمن د خپل خاوند د فراق او 
  جدایی په درد او مینه کې وايي: 

په هندوستان   -تر مارdلې به در رسه یم  
  دې خدای مل شه مسافره.

... زه به چارdل د په بل Lای کې وايې: 
  مارdلې په کنcو ږدمه.

همدارن%ه دا نقشه او منل شوي رسحدات په تاریخی 
  نقشو کې mکاره  په ن'ه دي او وجود لري. 

دې  دې سیمو د رسنوشت او د برتانوي هند هم د
 ېسیمو نه  د برتانوي هند په ان%لیسانو باندې د حمل

دې سیمې  د تنظیم په موخه د او نا آرامیو د مخنیوي
د واکدارانو او پادشاه، د کابل او پې'ور د ارګ  د 
واکدار رسه د  خربو او فشار الر نیولې وه چې دا .ول 

 ثابتوي چې دا واحد، بشپ� افغانستان وه او دی.
تان د هغه وخت سفیر هو د افغان سیمو لپاره د ان%لس

خپل هغه یادداشت کې چې خپلې  الفنستون په

 Nته لی Yلیيلپادشاه  ºکي: چې ده  خپل سفار
دربار  ارګ او د افغانستان د پادشاه په پرسلني کاغذات

 ورتقدیم او وړاندې ک�ل. ور کې هغوی تهپه پې'
دې .ولو خربو مستندات او جزئيات تاریخی اسنادو  د

 کې شته او تفاصیل به لوي کتاب ته اړتیا ولري.
 نه محکمه کېمونN په یقیني ډول دا .ول په یوه عادال 

 لی شو او دا ثابتې خربې دي.په پوره توان ثابتو 
په معاهده کې >ه لیکل  », الینیورنډ «د : بزFر

  شوی دي؟
 تونواجازه راک�ئ چې (وعامو عدم دق :ډاک�ر سعیدي

Nرکز وک�م چې د او بعضې هغو جهاتو باندې ل� cاو لن 

اتو د توضیح او روmانتیا په صورت کې ددې مفر 
د بشپـ� Lواب ممد او د ستاسې د دې پوmتنې ته 

  Lواب غنا يش. 
 یلواو افغانان په تاریخي لحاظ هغو خلکو ا افغان ولس

نه تر آباسینه، ا.ک او مارdلې پورې  کیـNي چې له آمو
 اوسیدل او ژوند یې کاوه او کوي. 

بهرنیانو د تاریخ په اوږدو کې پر دغه سیمه کې مېشتو 
دې اوس د  اخلکو ته د افغان او اپ%ان لقب ورک� او د

دغو سیمو اوسیدونکو ته افغانان او د افغان خطاب 
د  دې خلکو ویل کیNي. په دې توdه  افغان د کیNي او

اوسېدونکو هویت شو. په دغه سیمو او ِخطه کې یعنې 
مې دې سی له آمو نه تر آباسینه  ډېر شمېر افغانان او د

اوسیدونکي پ'تانه وه نو کله نا کله پ'تون د افغان 
دفه کلیمه وõdل يش او د افغان او پ'تون کلیمه مرتا

ی دې موجب هم شو  مرتادف وکارول يش. دا حالت د
 چې افغان یعنې پ'تون. در حالې چې د افغان کلیمه د
دې سیمې اوسیدونکو ته بهرنیانو په کار وړې او پ'تانه 

 د هغه یوه سرته برخه ده.
 ز.) د روسانو۱۸۶۶-۱۸۶۳کله چې امیر شیرعيل خان ( 

 ه الرې روسانو ته درشیف پنه د مرستې په هیله د مزار 

 عيل خانقصد لري او سفر کوي. نو امیر شیر مراجعې 
ز. کال  په مزاررشیف کې  ۱۸۷۹نی�ه   ۲۱د فربوري په 

 W¶ر cروسته  وفات کوي. و د لن 
ز کال تولد او  ۱۸۴۹زوی شهزاده یعقوب خان ( هغه د

زاده آیوب خان ز. کال )  د شه ۱۹۲۳نوامرب  ۱۵وفات 
ز. نې�ه ،  چې  وایي  د ان%لیسانو ۲۱/۱۰/۱۸۷۹ورور، په 

رسه د مخالفت  په تهمت او  بله بهانه د پالر لخوا یعنی 
ته آ لخوا د ډېر شدید او رنlوونکي  امیر شیرعلیخانه

چې حواس يې  په داسې حال کېکلن بند نه راخوشې 
 حصار البایليل (و میاشتې د پالر د مرګ نه روسته  به با

سانو ان%لی د کابل کې په تخت ک'یني. خزانه خايل او
مسلحانه هجوم او حمله پیل ک�ې  له دریو خواوو پر ده

وه  نو دی د پالر سخت جیل يې حواس هم خراب ک�ي 
 وا او د رس د ساتلو لپاره وه  د مال او دارايي د حاصلولو

د ان%لیسانو رسه �اس او مستقییkً د هغوي قرار  ه«ه
d ندمک نن%ینهd ي او دNندمک تلو ته مجبوریd اه

 و کې د کیوناري رسه امضاء کوي.معاهده په لسو ماد
په ناروا  و سیمېه دې توdه د افغانستان د پې�یو پېریپ

ه پ دغه ورقه او سند تر السه کوي.او جرب ان%لیسان 
الکوټ، فوشنج سیمې تر کوږک دې توdه سی

ي خیربدره تر رشق کُرمې سیمه ترجاجي پورې، دپورې،
سیمې پورې، هفت چاه  او لنcی کوتل له افغانستانه 

ت دا مل نوي هند پورې ت�ل شوې اعالنییNي.جال او برتا
تصمیم او توافق نه مني او اعرتاضونه له .ولو سیمه 
پورته کېNي او شهزاده یعقوب د ان%لیسانو رسه یوLای 

 ۱۹۲۳فرار ته مجبوریNي او هند کې په بد حالت کې په 
 کال وفات کوي. 

په .ول وطن کې د جنK او استعkر رسې ملبې بلې او 
د ان%لیسانو ه«ه دا وه چې یو امیر او  تر کنرتول الندې 
حاکمیت افغانستان ته جوړ ک�ای يش. د ملت ه«ې 

 هم منسجمې نه دي. 
ز.  ۱۸۵۷وارث شهزاده ایوب خان ( د پادشاهي اصلی

ور کې وفات)  د امیر ز. کال اله ۱۹۱۴/اپریل ۷متولد او 
ن ملسی او شیرعلیخان زوی د امیر دوست محمد خا

په هرات او میوند کې د  شهزاد یعقوب خان ورور،
ا و ج%�ه بوخت دې چې د هغه د ان%لیسانو رسه په غز 

خان (  افضل خان زوي شهزاد عبدالرحمن زوی د تره
د  ز کال وفات) له یوولس کلن۱۰/۱۹۰۱/ ۱متولد،  ۱۸۴۴

ل پی( روسانو له قیمومیت له هجرته یا او دمرکزي آس
ز. ۱۸۸۰ز. کال)  د کابل سیمه ته راريس (۱۸۶۹اکتوبر 
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رسه  د لیوتن لور کال) د کابل په شkيل کې د ان%لیس
�اس حاصلوي.  او ان%لیيس جانب لیپل dریفن او امیر 
عبدالرحمن خان رسه لیدنه کیNي. ویل کیNي چې 

هغه جملې (خه د  دوی یو سلسله توافقاتو او له
افغانستان د خارجي سیاست په هکله د افغا� جانب 
سلب صالحیت خربه او توافق ته مجبوریNي. امیر 
عبدالرحمن خان په تاج التواریخ کې ه«ه کوي چې د 

د هر ډول موافقې خرب ان%لیسانو رسه دا اړیکې ردې او 
عبدالرحمن خان د کابل  ردوي خو دا حال او د شهزاده

د میوند په ډdر کې د افغان ان%لیس  اعالن هید پادشا
بدلون راويل او شهزاده ایوب  په جنK کې سرت روا�

س ان%لیسانو ته په ال  د میوند د غزا اتل ایران او بیا خان
جوالی  ۲۲په دې توdه امیر عبدالرحمن خان  ورLي.

او د ان%لیسانو د  ز.  کال خپله پادشاهي اعالنوي.۱۸۹۷
کال پیلیNي او په دې  ۱۸۸۱غانستانه په وتلو پروسه له اف

 توdه د قندهار تسلیمول هم نوي امیر ته تر رسه کیNي.  
نو په دغه رشایطو کې برطانوي هند د افغانستان د نوي 
امیر امیرعبدالرحمن خان رسه د خپلو رسحداتو د 
امنیت له پاره چې د افغانستان جانب ته دي چې د 

ولو اهkتو او توافقاتو د کافغانستان یوه برخه ده،  د تف
کال کې  ۱۸۸۸ه«ه کوي. امیر عبدالرحمن خان په 

اتلس میاشتي خپل شkيل مناطقو کې د امنیت پر کار 
مرصوفیNي. هغه د مختلفو قومي جوړmتونه او له هغه 
جمله (خه د هزاره dانو له مقاومت رسه په مبارزه کې 
mکل کیNي، کوم چې د قوي مرکزي افغانستان رسه 

خالفت mکاره کوي. امیر د خپل تاج او تخت د م
 بې رحمY له مېنlه کلکولو لپاره .ول مقاومتونه په

،éوړي او تارمار او یا مهاجرتونو ته مجبوري چې کوی 
 دې د مهاجرتونو ل�ۍ سرته ده.  بلوچستان، مشهد د

چې وویلې برتانوي هند غوmتل خپلې هkغسې مو  
انوي و له سیمو پر برتاو د پ'تو او بلو( سیمې امن ک�ي

 هند سختې ج%�ې او غزا dانې روانې وې. 
عبدالرحمن خان د ان%لیسی هیأت راتK رسه اول امیر 

په تأخیر اچولو ه«ې کوي.  هغه موافقه نه لري او یا د
 چې هند کې د ان%لیسانو هغه ج�الدی  یو علت هم دا

مؤظف دی کوم چې په قندهار شاوخوا سیمو کې د 
او د تشدد  کارنامو خاوند وهاو تشدد حمالتو  سرتو

پیژندل کیده، د افغانستان د راتK او تفاهم شخص 
 دغه ج�ال کاري امیر ته معلومه وه چې د مانع يش.

عبدالرحمن دوره د پوره کیدو په حال کې وه او امیر 
د نوي استازي رسه افغا� غوmتل د ان%لیسانو خان 

ه د ه هکلی مرستو او سبسایدي پد ان%لیس لورې ته
په ادامه خربې  ېمايل مرست dروي خط د dندمک د

کله چې افغان امیر د ان%لیسی هیئات له راتK  وک�ي.
رسه کابل ته مkنعت وک� چې په دې توdه برتانوي هند 
د افغانستان د رشقي سیمو د مجاهدینو له خوا تر 
دوامدار حملو الندې پاتې شو نو ان%لیسانو امیر ته 

 توافق بسایدي مو چې د dندمک دوویلې چې هغه س
ر بنیاد کوله هغه به هم قطع ک�ي. نو امیرعبدالرحمن پ

مجبور شو چې د ان%لیيس هیئات د راتK رسه،  خان
 افغانستان ته موافقه وک�ي. 

ز کال د برتانوي هند لپاره د ان%لیسانو د ۱۸۹۳په 
خارجه چارو وزیر رسمار تیمر دیورند د لنcې مودې 

راغی. او د  افغان شاه او هغه کس چې په  لپاره کابل ته
خارجی سیاست کې يې آزادي نه درلوده  تفاهkت پیل 

 ک�ل. 
 cانه رسه د ډیورنL امه الین په ن رسماتیمور دیورند  له

سند راوړی وه چې هغه سند چې اوس بدون  ه پا¶ېدو 
له کوم امضاء او نشا� شد نه موجود دی په اوو مادو 

ژبه ده. پ'تو، دري م² او ان%لیيس او دوه مخو کې په 
ه لري.  دا چې کوم اصلی سند او کوم کې الس امضاء ن

دې موجود سند په اول  وهل شوای مستندات نه شته د
کې د هند برتانوي او افغان شاه ترمېنW د نفوذ د ساحې 
 د معلومولو خرب اسايس او بنس�یز هدف او موخه ده. 

روسته په خپله و ه کاله د خرب رسماتیمور دیورند دو 
ه سیم مصاحبه کې وايې چې د ډیورندالین نه هغه خوا

لل برتانوي سیمه وب د برتانوي هند خواته نباید د هند
 دوو هېوادو ترمېنW د نفوذ د ساحېيش. دا یواLې د 

 په ن'ه کولو په مقصد شوی وه.
م کال  ۱۸۹۷نه تر  ۱۸۹۳ه چې د �هغه کمیپه دغه خاطر  

دې شفاهي تفاهمنامې د نشا�  پورې په زمکه کې د

 عملی نه شو.کار ک�ی وه  کولو
ه دریو مواردو کې اعرتاض امیر په تاج التواریخ کې پ

کوي چې دا هغه نقشه نه ده چې رسماترتیمور دیورند 
ورته mودلې وه. ان%لیيس جانب د هغه د تصحیح وعده 

 کوي خو عمل نه کوي. 
کیNي چې حق ورکول  په دغه تفاهمنامه کې امیر ته

یواLې ان%لیيس جانب ته خرب ورکوي او پوLي عملیات 
 هلته کوالی يش. 

نو نتیجه دا چې که دا تفاهمنامه امضاء شوي هم وي، 
و ا منانه نه دي او د  dندمK د لیزنKدا رسحدي تفاه

ه ده چې هغه هم د امیر مdروي خط  د ادامې تفاهمنا
اء شوی شوې. او یا تر اوسه دا امض لخوا نه ده امضاء

 ی لیدالی. سند چا نه د
دا په مل�ي  وایو »c الینیورنډ«مونN، افغان ولس چې 

نامه کې مونN  ېهمدپه دې مانا ورکوي چې  نظر کې د
 دا خرباو تفاهم نه دی منالی.

یوې رصیح  او طرفه پر ه مساوي جوانبمعاهده کې دو 
او واضح  موضوع آزاد توافق کوي او توافقنامه  خپل 

 حتوایی رشوط او قواعد لري.شکيل او م

 په نامه توافقنامه هم انسا�، هم » c الینیورنډ «د 
تخلفات او خطایي  اخالقي او هم قانو� لحاظه داسې

قطې د هغې فاسخ والی ثابتوي لري چې هم له صفري ن
روسته هم د هغې فاسخ والی ثابت او mکاره زور و بیا  او

یی او تصوري ، دوکه او غلط، غیر قانو� تحمیل، هوا
هغه مرشوع وجود ر خیايل خط او حتی د کاغذ پر مخ د

نه دی ثابت.  هم شکيل، هم محتوایی او هم له ابتدايي 
او هم له بعدي شکله باطله ده او محتوا یې له رسه 

 اعتبار نه لري. 
د ډیورند توره کر%ه چې دواړو خواو  بزFر: 

اوسېدونکی یې د بیلتون توره لیکه بويل، ولې دا 
تنو پ2Yولو توره کر%ه افغانانو او په =ان§5ي ډول 

  ته د منلو وړ نه ده؟
 ،دا یو خلک هkغسې مو چې وویلې :ډاک�ر سعیدي

یو ملت او تاریخی یو هیواد لرو چې دا .ول مستندات 
  لري او 

 ، تاریخي، حقوقي (دیدیفکتو)دوی طبعي او واقعي ( د 
ه مني. نو دا مفهوم له رسه ن یوره) لحاظه ثابت دی.

کرmه د کاغذ پر مخ ان%لیسی استعkر په خپل رس 
کاږلې او چیرې به یې په خپل رسه کوم Lایو کې نشا� 

  ک�ي وي چه اصيل حقوقي  بنسé نه لرو او نه لري.
 او که د ه د ډیورند موافقه د اعتبار وړ د: آیا بزFر

  اعتبار موده یې ختمه شوې ده؟
په انسا�  تاریخی او حقوقي، په  :ډاک�ر سعیدي

  تفاهمنامه د اعتبار وړ نه ده. الحاظ د
عدم اعتبار د صفري نقطې او عدم اعتبار د بعدي 

  اصولو او تصامیمو پر بنیاد اعتبار نه لري.
د امضاء شوي م² سند  دې توافق مو وویلې چې د اول:

  وجود نه لري.
دې سند په اول کې  دا توافق موضوع او هدف د دوهم:

د مالومولو په  ېو خواوو د نفوذ ساحدواړ  راغلی چې د
  غرض مطرح شوې ده. 

 او د تان د حکومتدا توافقات عمًال د ان%لس  درېم:
لوري توافق نه وه. دا د برتانوي هند او د افغان  افغان د

وذ نف رجي سیاست یې د پردو الس کې وه دامیر چې خا
د ساحې مالومولو ه«ه وه.  امضاءشوې نه ده او �ام 

m کاره کوي چې افغان لوري د هغه عدم توافقاتو شواهد
ه، لر  کې له کبله چې د برتانوي هند رسه په دغه برخه

امضاء نه شوه او حد اک¯ یو د افغان د امیر او برتانوي 
  هند تر مېنW یو شفاهي او مجهول ت�ول وه.

مجهول ت�ون، غیر مساوي خوا ت�ون او تفاهم،  (لورم:
 اردو کې تخلف، د جرب اود توافقاتو نه په اسايس مو 

کلو تېریدل، د نفوذ د ساحې  د  ۹۹اکراه تفاهم، د 
دې  مالومولو د تفاهم نه رسحدي تفاهم جوړول او د

سند په ن�یوالو مراجعو کې د نه ثبت، د ان%لیسانو له 
د دوهمې ضمیمې پر بنیاد چې د  cۍخوا د راولپن

سند ترنامه الندې  ۸۸ميل آرشیف کې د  پهان%لستان 
 مه شورا کې دو درج او ثبت دی،  د افغانستان په او 

دا سند که  دې او (لورو نورو تفاهمنامو فسخ اعالن او
ی هم وي او له صفري نقطې او بعدي فسخي امضاء شو 

ې د دی او د ړه حالتو کې  فسخ، او غیر قانو�په  دوا
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اسناد شته چې  .ولو اختصاراتو لپاره مستندات او
  تفصیل یې لوی دی. 

نجاب ولې تل د ډیورند پر کر%ه 2ین§ار : پFربز   
کوی او اوس هم د اغزن سیم په واسطه چې ال یې د 
افغانستان نورې سیمې هم الندې ک5ي رسمی بÆې 

  ورکولو په ناکامو هHو بوخت دی؟
پنجاب یعنی د پاکستان اصيل  :ډاک�ر سعیدي

استابلشمنت د خپلو استخباراº او پوLي ماشی�ی په 
  .ین په مصنوعي ډول  په زور ساتل شو تازور پاکس

 برتانوي هند تقسیمده او کله چې م کال ۱۹۴۷په 
 ېد پ'تنو او بلو(و سیم پاکستان جوړیده، تر دغه دمه

نه وې. که هند ویش مطرح  ېپه برتانوي هند کې شامل
ي ی وای چې برتانو کیده نو هkغه برخې باید ویشل شو 

و قبایل واو آزاد ې وې. د پ'تنو، بلو(وهند کې شامل
  په برتانوي هند کې شاملې نه وې. سیمې
 د پYتنو او بلو>و د حقه حقونوستاسو په اند : بزFر

  د ترالسه کولو له پاره باید >ه ويش؟
تاریخي او بشپـ� افغانستان چې  :ډاک�ر سعیدي

ه تر آمو ن تان ورته لوی افغانستان کاروي دبعضې دوس
دې سیمې  پورې ساحه او د مارdلې آباسینه،

زم یو�dي دی. استعkر او د پنجاب شؤن اوسېدونکي او
د باب�ې له خون�ي  او تور حاکمیت له خپل تأسیسه

روسته تر دا دمه .ول هغه Lواکونه او افراد چې و .کونې 
د استقالل او کامل افغانستان او د پ'تنو او بلو(و د 
حقه حقوقو او د مور� وطن رسه د یو Lاې کیدو او د 

ی بلوچستان د جوړولو ډېر مبارزین، زاړه او واړه تاریخ
هY رسه او مشاکلو، او تبا ووژل او له سرتو موانعو

روس ضد جهاد نه  مواجه ک�ل. د افغان ولس د
پاکستان او پنجاب خاینانه او ناLوا¥ردانه او اسالم 

ن دوام لري. پاکستا الضد سوء استفاده وک�ه او دا ل�ۍ 
د مقابلې تر نامه الندې خپل  وتوانیدو د تروریزم رسه

ک�ي او ميل او وطنپال عنارص ووژ� او  éجنایات پ
تباه ک�ي. هغه آواز چې ميل آواز او د آزادۍ آواز دی 

د خپلو نوکرانو او د پنجاب د خفه او په مقابل کې 
انو او نوکرانو آواز د پاکستان په �dه لوړ او لوړ اجن�

  ک�ي. 
ا� ربد برهان الدین پاکستان وتوانیده حتي د استا
خت کستان تر سد پا او حکومت چې د پاکستان په الس

هم ورته موانع ایجاد ک�.  ،ی وهتأثیر الندې جوړ شو 
پاکستان افغانستان ته هی� قوی او په Lان متکي  
حاکمیت نه غواړي. ج�ال اسد درا� د ای اس ای د 
نووېیمو کلو مرش او د افغانستان قصاب د کابل او  

م آباد تر مېنW د مد� .ولنې په لباس کې د اسال 
تحفې ورکولو خربې او مهمه (ېره  افغانستان د سولې د

dولې.  پاکستان د افغانستانLحاکمیت په ډېر  ر
ی او هره ورځ نوې حملې، ترور او مشکالتو مواجه ک� 

  وحشت ایجادوي او �ویلوي.
تو کې مونN .ولو ته په کار ده په داسې رشایطو او حاال 

بشپ� افغانستان قانو� او حقوقي، تاریخی او انسا�  د
اسناد او مستندات سیمه کې فرد فرد ته او ن�ۍ په 

داعیې دې  دقیقه او وسیع او پراخه توdه ورسوو او د

 و خربه ک�و. خپلوبرحق اسنادو او مستنداتو نه ن�ۍ ا
  �و.عامولو کار وکمېنlو کې ناسته، والړه او د حقایقو پر 

ادو او هغه حلقاتو، افر مکاناتو د پ'تو او بلو(و په .ولو ا
پوره مرسته وک�و چې نور هم ال قوي يش دا  .ول%یو ته

  حرکت او Lواک نور هم Lواکمن ک�و. 
د افغان حاکمیت ته په کار دي چې په خپلو رصیحو 
مواضعو د حق او ميل داعیې په مورد کې له شف شف 

خپل ویلو خالص او واضح مواضع وړاندې ک�ي او 
بالقوه امکانات بالفعله او د باملثل ک�ونو لپاره  ،وسیع

 کار وک�ي. 
اوس چې بلوڅ ملتپالو د پنجاÏ اشغال په : بزFر

وړاندې سینې سپر ک5ی او په خپلو وینو یې د 
خپلواکr غS پورته ک5ی افغان حکومت ته >ه به 

  کار دی؟
 پاکستا� ستابلشمنت او اصيل پالیيس :ډاک�ر سعیدي

و په تاریخی لحاظ ثابته ک�ه چې افغان ضد او جوړونک
افغانستان ضد پالیسی او اجراات يې لرل. افغانستان 
ته د روش باملثل عمل په کار وه او دی. افغانستان د 

ز د  ۱۹۷۱پاکستان هند جنK، د  کې دم کال  ۱۹۶۵
و  فرصونونه وه چې د پ'تنپاکستان ج%�ه هغه دوه سرت

حل کیدای شوه. خو افغان  و مسأله د تل لپارهاو بلو(
حاکمیت په دغه برخه کې په موقع متناسب اقدام ونه 

  ک� او فرصتونه له السه والړل.
افغانی لور ته په کار ده چې .ول هغه آزادی غوmتونکو 

وک�ي کوم چې د کاري مرسه مرسته او متناسبه ه
عادالنه د آزادی ج%�ې که سرتو قربانیو او رسmندنو 

د خپلې آزادی  انو همدا اوس اوسته حارض دی. بلو(
ی او افغان حاکمیت ته په کار ده چې بیرغ پورته ک� 

اقالُ په انسا� او برش د حقوق په برخه کې خپلې 
او  �يمرستې د بلو(و د سرتې داعې په خدمت کې ک

انو د حقه حقوقو د تحقق د دیپلوماتیکو الرو د بلو(
  لپاره متناسب کار وک�ي. 

Yتونستان پYتانه ولې د بلو>و د اشغايل پ: بزFر 
زادی غو%تونکو په >یر په وسله واله مبارزه الس آ 

نه پورې کوي او دواړه قومونه ولې دا مبارزه په F,ه 
  مخته نه وړي، ستونزه په >ه کې ده؟

 ر دات پ'تون ولس د باب�ې له قیامه :ډاک�ر سعیدي
ننه د پنجاب نه د خالصیدون لپاره زرهاو مرشان او 

هیدان ورک�ي او کوي. په تأسف رسه نن سبا کرشان ش
مبارزې رسه مرسته  ېد بلوچانو سرت د سرت ظا÷ 

  کمزورې mکاري خو .....
: بهر کې د افغان ولس، پYتنو او بلو>و سهم بزFر

او برخه د لوی افغانستان  په بیا راژوندي کولو کې 
  >ن§ه ارزیاÏ کوې؟

نو او ابهر کې افغانان، پ'تانه، بلو( :ډاک�ر سعیدي
Lلې جاري ساتيل. زه هلې نورو ميل او وطنپالو خپلې 

ملتونو د دیاسپوره نقش او رول د ملتونو  باور لرم چې د
په خدمت کې په تاریخی لحاظ او منطقي لحاظ ډېر 
مهم او بس�یز �امیدای يش. د هجرت مسأله، د یو 

 وشمیر هیوادو د وجود مسأله د هغه هيواد د مهاجرین
هیوادونو  د په اوږدو کې د قدر وړ دي. تاریخ لخوا د

په مختلفو هیوادو کې د خپل  ېکادرونه او مخک'ان د
  . کیNديپرهارو پ�Y  ووطن په ډېر 

افغان ولس یوه سرته کتله او ډله په ان§لستان کې 
اويس چې دوی هم په خپل وار د وطن په خدمت 
کې خپل رسالت تر ډېره حده ادا ک5ای او ال نور کار 

   .ا شتهته اړتی
 ۱۳۹۶د نې�ه چې ۱۲میاشتې په  ز کال د نوامرب د۲۰۱۷د 

نې�ې رسه  ۲۱میاشتې د  ملریز، کال د  ل�م د -لېNدیز
تورتلین غندنه  ۱۲۴د  »ډیورنc الین«د  سمون خورې

فقریز پریک�ه لیک تصویب شو  ۱۲  وک�ه. په غونcه کې
د استعkري خط په هکله په » ډیورنc الین«چې د 

dه د ملت لخوا او د حاکkنو له خوا مردوده دوامداره تو 
õdل شوې او نه ده منل شوي. له هغه وخته تر داننه 

يې په  ۱۸تیرشوي چې  پادشاهان، رئیس جمهوران ۲۶
د ظلم  نورو یې هkغه تیر حالت یو ډول قطعي ډول او

و یا مؤقتاُ په تیر او تهدید الندې مسکوت پری'ی ا
  ی. حالت دوام شو 
استقالل رسه چې ان%لیسان له  هند دپه واقعیت د 

ه ت سیمې وLي دا سیمي باید خپل مور وطن افغانستان
  دا تفاهم باطل هم وه.  تسلیم ک�ای شوې وای چې اصوالً 

 ليس جرdه او مرشانو جرdه)او (افغانستان په اومه شورا 
غه توافقات او قراردادونه هله برتانوي هند  ز. ۱۹۴۹په 

شوي وه.  ۱۹۲۱و  ۱۹۱۹، ۱۹۰۵ ،۱۸۹۳لغوه وõdل چې په  
 ۍcد ډیورنc الین تفاهمنامه د ان%لیسانو لخوا د راولپن

د توافقنامې د دوهمې ضمیمې پر بنیاد چې د 
شkره کې ثبت دي  ۸۸ان%لستان د ميل ارشیف په 

ی موافقنامه هم د درې cملغي اعالن شوی. د راولپن
مه ز. کال کې خت ۱۹۲۴وه چې په  کلو لپاره د اعتبار وړ

  شوې.  
هkغسې چې جرمني، ویتنام، یمن، هان%انK رسه 

 ویوLای شول نو افغانستان هم باید خپلو طبعي رسحدات
يش.  ن بیا احیاءاو بشپ� افغانستا ته بیرته ورسیNي

  اندوس ریور) دی. زمونN له پنجاب رسه د آباسین (
افغان حکومت د پYتنو او بلو>و په : آیا بزFر

پوره ک5ی او یا یې پوره وړاندې خپل مسئولیت 
  کوي؟

  نه او ولې نه؟ :ډاک�ر سعیدي
مرشوعیت  افغان حاکمیت Lان نه يش ساتالی، د

سوال يې مطرح دی او د افغانستان په مهمو لویو او 
کې  په قدرت یو کې د پاکستان او ایران نوکرانک� وج%

  دي.  
د پ'تنو او بلو(و لپاره د تذکرو ورکول او د افغانستان 

هغوی د حقه حقوقو  ملان کې برخه ورکول او دپه پار 
لپاره د پراخ کار زمینه برابرول او داسې نور ډېر کارونه 

ې نه کوي او بیې شته او وه چې د افغانستان حاکمیت 
  کفایت حاکمیتونه نه يش کوالی. 

>ه دی چې نيش کوالی د  ېز د افغانانو ستون: بزFر
  ؟يپYتونستان له داعیې په %ه توFه دفاع وک5 

mکاره د پاکستان مکاري او د  :ډاک�ر سعیدي
افغانستان د مجاهدینو د ډېرې مودې لپاره د ای اس 
ای  تر ولکې الندې سیمو کې اوسېدل او ضعیف او 
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ې د غیرمرشوع حاکمیت او یو شمېر نور مطالب چې د
  وضع عامل  شوې دي. 

هشت د سرته البی او ه«ې د ترور او Yد پاکستان بهرن
 غانستان په جنجالونو اخته کول او اوس داساتل او اف

 ۵۰دی د پاکستان د اسرتاتیژی پر بنیاد عمال د 
له خوmه په خپله سیمه   کیلومرتو په ساحه کې د پ'تو

 ل خط اومرشوع نامه الندې د فاصد ډیورندالین تر نا
روان دی او افغان  رسحد جوړولو کار چې عمالً

میل پرې تح او یاې د مانع کیدو توان نه لري حاکمیت ي
  شوې ده.  

بلوچستان  د محکوم پYتونستان او: بزFر
ولیت >ه دی باید د خپلې ؤ اوسېدونکو مس

  خپلواکr له پاره >ه وک5ي؟
cd سرت تاریخی مبارزه او د هغه لپاره   :ډاک�ر سعیدي

د یو سرت چرت جوړول او Lواکونه رسه cdول دي.  
ربا� ننه ق داپ'تنو او بلو(و د بنو له خون�ي قیامه تر 

دوام لري. د بلو(و باتور ملت د ورکوي او دا پروسه ال 
چیغه په پوره می�انه ج%ه ساتلې او  ۍخپلې آزاد

پنجاب دلته او هلته د پ'تنو یو شمیر مرشانو په 
غولونه، ډارونه، تطمیع او دوکې بوخت دی. اما 

  پ'تون ملت خپله مبارزه روانه ساتلې ده.
کامل سیمه او هغه کې ه د بشپ� افغانستان دلت

  پ'تانه، بلوچ او سرت افغان ولس خربه ده. میشت
که پاکستان وتوانیNي په زور، تطمیع او فشار یو شمیر 
خلکو dمراه ک�ي او یا د واحد افغانستان آواز ضعیف 
ک�ي. نو زمونN ميل داعیه پر خپل Lای پاتې او د 

 رتبشپ� افغان ناره په پوره قوت روانه وي او ده. ډېر س
او با شهامته مبارزین په دې الر کې قربا� شول او 
 Kډېر مرشان او کرشانو ال دا بېرق په پوره می�انه ج

   نیوالی او پر مخ روان دي.
ن5یواله 2ولنه ولې تر ډیره په دې مسئله : بزFر 

   Fون§ه ده؟
ن�یواله .ولنه نوې درد رس نه خالصوي  :ډاک�ر سعیدي

ستان امریکې او دوی مشکالت زیاد لري او پاک
ان%لستان ته وايی چې دا توان لرو ستاسې اهداف او 
موخې او سیمه کې د هر چانه mه ترالسه ک�و او ستاسې 

تي Lواکونه د هغه کارو نیخدمت وک�و. د پاکستان ام
کوونکي دي او ک�ي چې نورمال با رشفه او باعزت 
انسان هغه نه يش کوالی. پاکستان توانیدالی د ج�ال 

مرشف د عربو مجاهدین او قهرمانان lmینه رس  پرویز
زرو  ۵۰۰۰و خريی او بوجیو کې واچوي او بهرنیانو ته  د 

ډالرو په مقابل کې په خپلو هوایی ډdرو کې بهرنیانو ته 
تسلیم ک�ي. پاکستا� ج�االنو د ج�ال ضیاءالحق نه 

عربو فلسطین تر داننه په عر» هیوادو کې د 
 وعر» حاکمیت ضد مقاومتون مسلkنانو او د نورو

قاتالن او جنایت کارانه اعkلو اجراکوونکي دي. دا او 
داسې نور جنایات چې د پاکستان امنیتي Lواکونو د 
نورو په امر ک�ي او کوي. پاکستان د دې جنایاتو رسه  
د ن�ۍ د زبر Lواکو هیوادونو په خدمت کې دي . نو 

د ي په دغه خاطر ن�یوال قوي Lواکونه نه غواړ 
بلشمنت او د پنجاب حاکمیت خفه ک�ي پاکستان است

او افغانستان کې ملې Lواکونه ضعیف ک�ای شوي او 
حاکمیت ډېر ضعیف او ملت، هېواد او خلکو د منافعو 

  او �dو پرLای د خپلو (وکیو او جیبو  په فکر کې دي.   
ول الهویه افراد د افغان په اک¯ هغه افغانان او یا مجه

قوت او قدرت امکانات  کې د ز او حاکمیتنامه د تبار 
لري چې د بهرنیو استخباراº ک�یو خدمت کې يش او 
یا د کوم .وپک ساالر او قاچاقرب او جنایتکار تر سیوري 

چې  ندې رايش. د قوم او سمت تاجر يشاو تعهد ال 
ي ومق خاینانه تعهد پر بنیاد، د مطرح يش. هغه چې د

میت افغانستان په حاک د او استخباراº تعهد پر بنیاد
دې  کې مطرح يش، نو هغه به (ن%ه په عمل کې د

بايس او د افغانستان او افغان ولس قې نه Lان و حل
منافعو او �dو ته اولویت ورک�ي؟ Lواب mکار او 

  روmانه  منفي دی. 
نو په �ام قوت د پ'ت تېر کال د اروپا د اتحادیې معاون

الین د ناروا وايل په  او بلو(و د حقه حقوقو او د ډیورند

هکله په پوره می�انې اظهارات وک�ل او د حق د عامولو 
  پروسه ال روانه ده.    

ان§ریزان چې د دې 2ول جنایت او افغان ولس : بزFر
رسه د سرت خیانت بار یې په اوږ پروت دی اوس 
الهم د پنجاب له �Fو دفاع او د پYتنو او بلو>و د 

   حقه حقوقو مخالفت کوي ولې؟
ق عرص فر  استعkري ان%لیس او اوس :ډاک�ر سعیدي

  کوي. 
رسه  اید د ملتونووجود مونN ته نب تیود تاریخ بې عدال

او احساس مېنW ته راويل. مونN  د نفرت او تنفر روحیه
ته پکار ده خپل حق او منافعو نه دفاع وک�و او د 
ان%ستان خلک او حاکمیت هغه ناروا مواضعو ته متوجه 

د انسا� اصولو، دحق او د عدالت په  ک�و چې هغه
مقابل او خالف خط او نقطه کې قرار لري. دې ته باید 
وسیع کمپاین او کار ويش او د ان%لستان د پارملان او 
حاکمیت رسه باید متناسب تنویري کار او د عدالت د 

  آواز د ج%یدو فشار راوستل يش.
ملې ج او په متواتره توdه او له هغه په ن�ۍ او جهان کې

و حق ا لستان کې هرکال د یو شمېر بادرده(خه  په ان%
کال د لندن د  ۲۰۱۷پالونکو منورینو او افغانانو او  د 

میاشتي تنویري او اعرتاضیه غو¶cه او  نوامرب د د۱۲
سیمینار د هغو ه«و ل�ۍ ده چې په هغه کې په 

ډیورنc «حضوري توdه او د مدرن تخنیک پر مé د 
کولو فريض، فغان ولس د جدا په نامه د ا» الین

غیر قانو� کرmې په اړه په تحمیلی، غیرمرشوع، او 
پراخه توdه بحث او خربې وشې او ن�ۍ ته مستندات 
وړاندې شول او بیا یو پریک�ه لیک کې په دري، پ'تو او 
ان%لیيس ژبه مستندات او پریک�ه وړاندې شوه چې د 

ا ه«ې تنویري او فشار اچونې د کارو یوه برخه ده. د
باید همغNې او نور هم قوت ومومي. هغوی چې یواLې 
اعرتاض او dوټ (نcنه کوي دوی ته په کار ده  په 
دغه برخه کې د خپل سهم او رسالت د اداءپه اړه 

  dزارش ورک�ي. 
د افغا� رسنیو مسئولیت د خپلو ميل �Fو، : بزFر

ميل او تاریخی غو%تنو او د پYتونستان د داعیې پر 
   §ه دی؟وړاندې >ن

.اکنې د اصولو یو  په دیموکراسئ :ډاک�ر سعیدي
مرشوع  اسايس برخه ده. انتخابات، .اکنې او د

و د کحاکمیت مېنW ته راوستل د دیموکراسئ او د خل
و تصویب او انفاذ مهم قوانین ارزmتونو رسه برابر

اقدامات دي چې باید ويش. په تأسف او تأثر د 
 ېبرخه کې ډېر  دیموکراسY تر نامه الندې په دې

نیم%�تیاوې شته چې پوره دقت او د مدرنو اصولو رسه 
ل باید په نظر کې نیو  وميل �d برابرول او د افغانستان د

په دې برخه کې افغا�  د کار په مل�ې قدم کې وي.
رسنY ال پوره قانو� پوخوايل ته نه دي رسیديل او د 

يل Lاوړه �dه اخیستو ډېر آزادۍ او دیموکراسY نه په ن
او بې مسؤلیته جوانبو ته سوق ک�ای شوي. دا  ابتذال

مشکل دی چې هراړخیز پام ته رضورت او  لویبل یو 
  اړتیا لري.  

کلیزه ملانNي  ۲۹د دعوت خپرونه خپله  : بزFر
شئ د دعوت په اړه رارسه خپل نظر رشیک  یکوال

  ک5ئ؟
او رسالت کې دعوت په خپل دعوت  :ډاک�ر سعیدي

یا  د کورنr یوه با مسؤولیته  د می,د افتخار وړ او 
برخه ده. د ملر حیثیت لري. هغه ملر چې د هغه 
په راختو رسه د نورو ستورو  وجود کم رن§ه او يا ډېر 

  ضعیفوي. 
 زیات لسیزېپا�ې رسه له  یوې زه د دعوت د ویب

و دې پا�ې او نرشات ډېر کلک روابط او عالیق لرم او د
ې او په 2ولنه کې د هغنه مو پوره پوره �Fه اخېستې 

  افتخار وړ بوÒ او دی.  مقام سرت او د
الله (ج) دې د دعوت 2ولو کارکوونکو او تنظیمونکو  
ته او په =ان§5ي توFه  جناب محمد طارق بزFر 
تاسې ته اوږد عمر، کامل صحت او نورې بریاوې په 
برخه ک5ه. ستاسې با مسؤولیته او سرت تنویري کار 

ان ملت، افغانستان او انسانیت په د الله (ج) او افغ
ه �Fه،  د قدر وړ، انشاء �Fه، سولې او %ه تفاهم پ

  د سرت اجر موجب او سرت کار دی. الله 
 مرکز کلتوري اجازه راک�ئ ستاسې نه د حق دالرې د

Y د علمي شورا په ¥ایندd او د افغان سرتاتیژیک مرکز
ج) مو نور او د Lان لخوا مننه او قدر دا� وک�م. الله  ( 

  هم  کامیاب او بریايل لره.   ومن الله التوفیق 
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   :ه مرکه کېپر محمد فرید بز�ر د دعوت رسه ډاک�د کور د موسسې مرش 

  

که د کور د موسسې په باره کې  دعوت می,یا:
ې کله جوړه شوې او فعالیتونه معلومات راک5ۍ چ

  یې >ه دی؟
 ختيW بیارغونې موسسې  ډاک�ر محمد فرید بزFر:

عيسوی کال په پې'ور کې په فعاليت  ۱۹۹۲(کور) په 
پيل وک�، زموږ د کار پيل د ماشومانو لپاره د سندباد 
نومې کتاب ژباړه او خپرول وو، چې بيا مو د کابل 

 کوونکو، دپوهنتون، طب محصلينو، روغتيايي کار 
mوونlيو زده کوونکو او نورو لپاره ډول ډول .ولنيز، 

 Kساينيس، علمي، تاريخي کتابونو په (ن
کې ناولونه او قصې هم چاپ ک�ل. د .ولنې 
د پوهاوي لپاره مو د مخدراتو او ايچ ای 
وي/ايcز ډيرې خپرونې وک�ي. په کال 

عيسوي کې مو خپل فعاليت ته په ۲۰۰۳
يc ا ورک�ه. د جي .ی زافغانستان کې پراختی

په مرسته مو په کابل کې د مخدراتو او ایچ 
ای وي او ايcز د معلوماº منابعو مرکز جوړ 
ک� او د مخدراتو او ايcز مجلې خپرول مو 
پيل ک�ل. د مخدراتو او ايcز (خه د پوهاوي 
ºلپاره مو تقريباً .ول افغانستان ته تبليغا 

�ک د س مواد د ليفليé، پوسرت، کتاب%و.ي، د
غاړې لوحو او نورو ممکنه وسایلو په ذريعه 
ورسول. په لوم�يو کلونو کې مو د پوليسو 
لپاره د مخدراتو د پوهاوي او د هغوی چلند 
د روږدو (معتادينو) رسه روزنيز پروdرامونه 

   ډير اغيزمن وو.

کې  ۲۰۰۵د نورو فعاليتونو تر (نK مو په کال 
اوسه  يل ک�ل، چې ترد معتادينو د درملنې پروdرامونه پ

مو هم دغه فعاليتونه دوام لري. چې له دغې جملې 
(خه د دايکنcي په واليت کې د معتادينو د درملنې 

ع کال (خه يې فعاليت ۲۰۰۷بسرتيز روغتون چې د  ۲۰
په اخä کې د افغانستان د عامې  ۲۰۱۵درلود او د 

 ۵۰يم شو. د معتادينو د درملنې روغتيا وزارت ته تسل
ز روغتون د کابل په خäخانه مينه کې، د يسرتب

بسرتیز روغتون روغتون د پروان  ۲۰معتادينو د درملنې 
واليت په چهاریکار mار کې او د معتادينو د درملنې يو 

   بسرتيز روغتون د کابل په شاه شهيد سيمه کې. ۲۰
د دې تر(ن%ه مو خپل خپرنيز پروdرامونه و نه درول او 

کتابونه په مختلفو برخو کې خپاره ډير  ۹۰تر اوسه مو تر 
  ک�ي دي.

مجهز هالونه لرو چې عبارت  ۶موږ د .ريننK يا روزنې 
رابعه بلخی هال،  -۲د پوهاند مجروح هال، -۱دي له: 

کاتب هزاره هال  -۵پوهاند رشاد هال، -۴امانیه هال،  -۳
بزdر هال. دا هالونه په ن�يوال س�نcرد د .ريننK  -۶او 

ي چې زموږ يوه د عاید الس ته راوړنې لپاره جوړ شوې د
  پروژو (خه ده.
که په =ان§5ی ډول راته د کور د  دعوت می,یا:

موسسې له خوا د ادریس شاه د کتابونو د خپریدو 
  په اړه ووایاست؟

تراوسه مو د غو کیسو >و بیل بیل کتابونه چې 
خپاره ک5ی دی او د خپرو شوو کتابونو 2ول شمیر 

ل او چاته کتابونه په >ه ډو  دا به مو >ومره وي؟ 
له و اه چا ویشل شوي دی؟ توزیع کوئ او تر اوسه پ

 ه�نو له ماشومانو پرته لویان هم Fدې کتابو 
ولې له دې لویه کاره چې شاید د  اخیسالی شی؟ او

ې په دې کچه بېمثله وي چافغانستان په تاریخ کې 
 وړیا ډول ویشلیپه او چاپ  %ه بÆه دومره ډیر او په 

خو بیا هم ډیری عام افغانان ستاسو له دې وی 
فعالیتونو خرب نه دي ولې؟ دا کتابونه به تر >ه 

په دې کار کې د >ه ډول ستونزو او  چاپوئ او هوخت
خطرونو رسه مخامخ شوي یاست؟ د افغانستان 
Fوټ Fوټ ته د دې کتابونو رسول په خپل رس لوبې 

 ترکول دی، نو تاسو او همکارانو مو >ن§ه دا کار 

رسه ک5ی دی؟ د حکومت له مسئولینو >ومره 
خوښ یا ناخوښ یاست چې په دې سرت کار کې مو 
مالت5 کوی او که ستونزې جوړوی؟ د کتابونو د 

نه ه یوه پو%ت؟ که پ>ه دی ولوستونکو غربFون م
 =واب موکې مو ډیرې پو%تنې =واب او زموږ رسه 

  رشیک ک5ئ؟ 
ا د لپاره قصی يد ماشومانو   ډاک�ر محمد فرید بزFر:

(خه  ۲۰۰۹ادريس شاه د کتابونو چاپ او ويش موږ له 
پيل ک�ی دی، چې تر اوسه مو د پنlه ميلونو پورې 
کتابونه چاپ او په .ول افغانستان کې وړيا 

عنوانه  ۱۲ويشيل دي. له دغو کتابونو تر اوسه 
يې هر کتاب په دوه ژبو پ'تو او دري د هوپو 

وي سته چاپ شبوکس په مايل او تکنيکي مر 
دي. دغه کتابونه په ن�يوال س�نcرډ برابر .ول 
رن%ه د ماشوم په ژبه ليکل شوي، .ول يې د 
پوهنې وزارت هم تائيد ک�ي دي. دغه 
کتابونو د ماشوم د عمر او .ول%ي مطابق ليکل 
شوي دي. د کتابونو رسامي هم مسلکي 
رسامانو تر رسه ک�ې ده. د دې په (نK کې 

ره په پ'تو او دري د د لسو عنوانو لپا
الرmوونکې الرmود هم چاپ شوی دی. د 
شپNو کتابونو پ'تو او دري غNيز شکل هم د 
ماشومانو، کورنيو او هغوی چې د لوست کچه 
يې .ې�ه ده په يس ډي او کسيت کې ترتيب 

   شوي دي.
کتابونه موږ د مختلفو الرو (ه پخپله، (ه 

د پخوا د پي ار .ي له الري، د معارف وزارت 
الرې وويشل. اوس زموږ همکاران د قلم الر، د موسکا 
dرLنده کتابتون او mاغلی صابر حسيني زموږ د 

  کتابونو په ويش کې فعاله ونcه لري.
فرانسوي،  ،دغه کتابونه د ن�ۍ په نورو ژبو لکه ان%لييس

هم چاپ شوي دي. په پاکستان کې هسپانيوي او نورو 
-تومو لپاره يې پ'يې اردو او ان%لييس او د رسحدي سي

   بلو(ي هم خپاره شوي دي. -اردو او اردو
موږ به په ډیر نNدې وخت کې دغه .ول کتابونه د 

بلو(ي، -افغانستان د لNکيو په ژبو هم ولرو: لکه پ'تو
 -يازبکي، در -کاº، دري-نورستا�، پ'تو -پ'تو

يي،  پشه -شغني، پ'تو -هزارdي، دري-ترکمني، دري
ژباړي بشپ�ې د ډیزاين چارې يې ...هم ولرو. د .ولو 

  روانې دي.
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له دغو کتابونو د ماشومانو په (نK کې هغه لويان چې 
   د لوست کچه يې .ې�ه وي هم استفاده کوالی يش.

موږ کار کوو او پرېNدو چې زموږ کار خپله وغNېNي، په 
اره تر د ماشومانو لپچا رmتيا هم په دې کچه کتابونه به 

و له نيکه مرغه لکه چې مې اوسه نه وي چاپ ک�ي، خ
مخکې وويل د مختلفو الرو مو ه«ه ک�ې چې کتابونه 

  ماشومانو ته ورسېNي. 
هر (وک چې کار کوي ستونزې هم وررسه وي. په Lينو 
Lايو کې ليNل شوي کتابونه تري تم شوي دي، په Lينو 

. له خر(ويیې مسوول�  Lايو کې يې بيا د mوونlيو
ير اخطارونه رسېديل دي دې درکه مو .ول س�اف ته ډ

چې ماشومانو ته عکس لرونکی کتابونه توزيع کوئ د 
    دې پر Lای ويل ديني کتابونه نه چاپوئ او داسې نور.

د کتابونو چاپ د �ويلونکو پورې اړوند دی، تر هغو چې 
موږ د چاپ لپاره پیسې ولرو د کتابونو چاپ به دوام 

   ولري.

̄اً کله چې کتابونه په ماشوما ومان نو ويشو، ډیر ماشاک
dورو چې د mوونlي د کتابونو تر (نK د لوم�ي Lل 
لپاره داسې کتابونه ويني، په شوق يې لويل. د Lينو خو 

بيخي خوراک ('اک پاتې وي او د کتابونو لوستلو ته 
   اړم وي.

د مسوولينو د خä (خه تä خو چې په تکليف مو نه 
   ک�ي، دا غ�ه خربه ده.

کلیزه  ۲۹رونې چې د دعوت خپ اوس دعوت می,یا:
ه اړه رارسه خپل ده کولی شې د دعوت خپرونې پ

  یوه لوستونکي، قلمي همکار  نظر د
له وخت نه په �Fې   ډاک�ر محمد فرید بزFر:

د دعوت چلونکي او 2ولو همکارانو او اخیستنې 
مې کليزې مبارکي وايم.  ۲۹لوستونکو ته د دعوت د 

لوستونکی او همکار زه له همغه پيل >خه د دعوت 
يم، ر%تيا هم دعوت ډيرې سختې Fاليل او په ډيرو 
 Sسختو رشايطو کې يې د افغانانو او افغانستان غ
پورته ک5ی دی. همېشه يې ميل دريy درلود او لري 
يې. ما ته د دعوت ستونزې له هر چا %ې معلومې 
دي =که چلونکي يې په يوازې =ان او ډيرو کمو 

ر ته اوږه ورک5ه او دعوت يې تر امکاناتو دې سرت کا
او تر دې =ایه یې  دې وخته ژوندی وساته

  .راورساوه
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  شاه محمود میاخیل د دعوت رسه په مرکه کې:%اغلی 

د افغانستان روان وضعیت ستاسو له نظره بزFر: 
  >ن§ه دی؟

فغانستان روان وضعیت د د ا شاه محمد میاخیل:
ان%لیيس ژبې هغه متل  ته ورته دی چې dیالس د اوبو 
نیkیې ډک او نیkیې تش دی. که له یو اړخه حاالت د 

م کال رسه پرتله ک�و، نو د افغانستان په سیايس،  ۲۰۰۲
اقتصادي، تعلیمي  او .ولنیزو چارو کې ډیر زیات مثبت 

ت د زور او بدلونونه راغلی دی. پخوا به سیايس قدر 
، خو اوس سیايس قدرت د هکودتاه dانو د الرو نیول کید

م کال کې افغانستان ۲۰۰۲.اکنو د الرې تر رسه کیNي. په 
نه ميل پولیس درلودل او نه ميل اردو، خو اوس کايف ميل 
پولیس او ميل اردو لري او نظام یو دولتي شکل  نیويل 

ه تیرو ده. پدي. د تعلیم کچه هم ډیره زیاته اوچته تللی 
کلونو کې چې (ومره بورسونه افغانانو د لوړو زده  ۱۵

ک�و لپاره اخستيل دي، د افغانستان په .ول تاریخ کې 
ډیر  اخستيل. دومره بورسونه د لوړو زده ک�و لپاره نه و

په  ۍ، رسکونه، کلینکونه او نورې ابادmوونlيزیات 
mارونو کې شویدي چې د پخوا رسه هی� پرتله کیدلې 

يش. اما د dیالس نیkیې تشه برخه دا ده چې ن
افغانانو د سلو روپو نه د یوې روپي کار اخستيل دی 

lپیيس بی ºیدلې دي. تیر پااو ډیرې زیاNلس یه لlن
کاله د افغانستان لپاره یو طالیې فرصت و خو د 

و ترې سمه �dه افغانستان حکومتونو او خلک
 تهدابثباته نظام لپاره سم وانخستله، د یو با

کېن'ودل شو او افغانستان اوس هم په جنK کې 
اخته هیواد دي او (ه السته راوړنې چې شویدي، که د 
سم مدیریت او تدبیر نه کار وانخستل يش، هر (ه بیرته 
له منlه تللی يش Lکه د افغانستان نظام اوس هم نوی 

 په سلو کې په بهرنیو کمکونو او مالت� والړ دی.

ې حکومت باید کوم اولیتونه په نظر ک ستاسو په نظربزFر: 
  ونیسی؟

حکومت باید حکومتولm Yه ک�ي  شاه محمد میاخیل:
تر(و امنیت mه يش. کله چې امنیت mه شو، اقتصادي 
ستونlي پخپله mه کیدلې يش. د mې حکومتولې لویه 
برخه حاکمیت د قانون دی چې هرچا ته په خپله اندازه 

لس باید د حکومت مکافات او مجازات ورک�ل يش او و 
به تصامیمو کې رول ولري او با خربه وي. یعني د 
خلکواعتkد په حکومت ډیر مهم دی (ومره چې د ولس 
اعتkد په حکومت زیات وي هkغومره ولس د حکومت 
رسه په امنیت او د حکومت د پروdرامونو او پالیسیو په 
تطبیق کې مرسته کوي. (ومره چې د ولس اعتkد په 

وي، هkغومره حکومت نيش کولې چې خپل دولت کم 
پرواdرامونه او پالیيس سمه تطبیق ک�ي او امنیت mه 

ک�ي. (ومره چې د ولس او حکومت ترمنW وا.ن کم وي، 
 هkغمومره حکومتويل mه کیدلې يش.

  د حکومت اصلی ستونزې >ه دی؟ زFر: ب
هر حکومت د کورنY او بهرنې  شاه محمد میاخیل:
خ وي خو د ميل وحدت حکومت چیلنجونو رسه مخام

لویه ستونlه دا ده چې ډیرې لوړ پوړې دولتي چارواکي 
هم د حکومت په لوړو چوکیو کار کوي او هم د حکومت 
رسه د اپوزیسون رول لوبوي چې دی کار د حکومت 
اعتبار ته لویه صدمه رسولی ده. د همدی متضادو 
 نظریاتو د حکومت کارونه فلج ک�ې او د ولس او حکومت
ترمنW یې وا.ن زیات ک�یدی. هره دولتي او غیر دولتي 
اداره همیشه په یو mه .یم چلول کیدلې يش خو د ميل 

وحدت حکومت جوړmت یو غیر متناسبه جوړmت دی 
چې د کاری .یم جوdه حکومت نه دی. امید دی چې دا 

 تجربه په راتلونکې .اکنو کې بیا تکرار نيش.

رو له پاره باید له کومو ال د ریYتنې سولې د راوستلو بزFر:
کار واخیستل شی او په دې اړه افغان حکومت ته ستاسو 

  مشوره >ه ده؟
د دایمې سولی لپاره دا اړینه ده  شاه محمد میاخیل:

چې دولتي موسسات باید تقویه يش که هغه سیايس 
موسسات وي لکه احزاب، د .اکنو د کمیسون خپلواکې، 

داسی نور او هم اداری او د درې dونو قواو استقاللیت او 
امنیتي بõس�ونه باید تقویه يش تر(و قانون په .ولو و�dو 
باندې یو شانتي تطبیق يش. د دی کار لپاره .ولو سیايس 
ډلو ته چې د حکومت نه بیرون دي، باید د فعالیت زمینه 
مساعده يش. سیايس ډلې باید د قانون په چوکات کې 

ر وانخلی چې قدرت فعالیت وک�ي او باید د زور نه کا
ونیيس او یا یې وساL ºکه په تیرو (لورو لسیزو کې دا 
جوته شوی چې په افغانستان کې په زور حکومت نه 
کیNي او نه هغه ډلو چې د زور له الرې قدرت نیولی mه 
پایله درلوده. د لنc مهال لپاره دا اړینه ده چې په 

 یافغانستان کې د جنK مخه ونیول يش، ډز بند مهم د
 Kتر(و خربو اترو ته زمینه مساعده يش. تر(و چې جن
روان وي، سیايس خربو اترو ته زمنیه نه مساعدیNي. فکر 
کوم چې اوس د دی وخت رارسیدلی چې سیايس خربو 
ته زمینه mه مساعده ده Lکه مخالفین نيش کولی چې 
حکومت د جنK د الرې رانسکور ک�ي او نه حکومت .ول 

يش. زما په اند د جنK دوام د  مخالفین له منlه وړلې
  حل الره نه ده او نه په زور کيل کیNي.

کولی شئ د خپلو کارونو په اړه د دعوت رسنr  بزFر:
  لوستونکو ته معومات ورک5ئ؟

زما کارونه دوه اړخه لري یو یې زما  شاه محمد میاخیل:
رسمی دنده ده چې د متحده ایاالتو د سويل د انستیتوټ 

د افغانستان د برخې مسوولیت زما په  رسه کار کوم او
غاړه دی. د دایمي سويل لپاره حاکمیت د قانون، 
mه حکومتولی، mه تعلیمي نصاب، mه اقتصاد او 
 Nعامه پوهاوی ډیر مهم او اړین دی تر(و پوهه زمون
په عادت او کردار کې تغیر راويل  تر(و ولس د 
تاوتریخوايل پر Lای سوله ایز cd ژوند خوښ ک�ي. 

) ۱اوس  مونN په شپNو عمده برخو کې کار کوو: 
حاکمیت د قانون برخه ده چې دولتي او غیر دولتي 

) د mې حکومتولی په برخه کې ۲ادارو رسه کار کوو 
) د سويل مضمون په هکله ۳امتحا� پروژي لرو 

تعلیمي پروdرامونه لرو چې فعال په شپNو پوهنتون 
و هنتونونکې کار کوو او د سويل مضمون د دی پو 

په پنlو فاکولتو کې د دوه کریدتو مضمون په توdه 
) د نوو اډیاdانو لپاره واړه ۴منل شوی او تدریس کیNي. 

dرین�ونه یا پروژې لرو چې هغه اشخاصو او یا موسساتو 
) ۵رسه کمک کوو کوم چې د سويل په هکله کار کوي 

ریرسچ او تحقیقي کارونه لرو لکه سیايس اقتصاد، د 
ه هکله ستونlي او خõدونه، د سويل په هکله .اکنو پ

) ۶خõدونه او عوامل یې، mه حکومتولی او داسی نور. 
کومې پروژي چې مونN تطبیقوو او یا ریرسچ کوو، د هغو 
په هکله لیکنې کوو او هغه د خپلې ادارې له اړخه خپرو 
تر (و پالیيس جوړونکې ادارې د معلوماتو پر بõست 

وخت زیادتره پالیيس تصمیم ونیيس Lکه زیات 
جوړونکې ادارې خپلې پالیيس د مؤثقو معلوماتو پر بنیاد 
نه نیيس او همدا علت دی چې زیاº پالیيس او 
 Nرامونه خپله موثریت نه لري. د دی نه بررسه، مونdپرو
په افغانستان کې او هم د هیواد نه بهر د افغانستان په 

د  تر(و هکله زیات کنفرانسونه، مجالس او نرشات لرو
افغانستان مسله په ن�یواله توdه مطرح وي Lکه نن سبا 
په ن�ي کې ډیر زیات مسایل شته او د دی امکان شته 
چې افغانستان د دنیا په ستونlو اولویت ونه لري او د پامه 

  وغورLول يش.
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زما د کارونو دویمه برخه زما شخيص فعالیتونه دي چې 
ر و کې مثبت طرز فکارزو او امید مې دا دی چې په افغانان

رشد وک�ي او مونN باید پخپله مسوولیت پذیر اوسو Lکه 
مونN همیشه د خپلو ناکامیو او ستونlو پ�ه په نورو اچولې 
ده  اما دا فکر نه کوو چې مونN پخپله د خپل وطن او خلکو 
په وړاندې (ه مسوولیت لرو او (ه کولی شو. زیادتره 

� کې نه اوسو نو هی مونN دا فکر کوو که مونN په حکومت
نشو کويل اما د حکومت نه بهر هم مونN ډیر (ه کولې 
شو که مونN مسوولیت پذیره اوسو. زمه په اند تر(و چې 
افغانان خپلې ستونlي پخپله حل نه ک�ي او پخپله 
مسوولیت پذیر نه اويس، د افغانستان ستونlي به په 

ه پ خپل Lای پرتې وي. که خپل لنc تاریخه ته متوجه شو،
تیرو (لورو لسیزو کې د رشق او غرب، د عرب او عجم 
ډیري پیيس، پوLونه او مرستي افغانستان ته راغيل خو د 
افغانستان ستونlي ال هم پرخپل Lای پاº دي دا Lکه 
چې افغانانو پخپله په Lانونو کې دايس تغیر نه دی 
راوستي چې د خپلو ستونlو مسوولیت پخپله واخيل او 

چې خپيل ستونlي پخپله حل ک�ي. ډیرې  م�ي راونغاړي
افغانان دا فکر کوي چې مونN هی� نشو کوالی او همیشه 
نورو ته په طمعه ناست دي او یا نور د خپلو ستونlو په 
هکله مالمتوي چې دا کار مونN خپلو موخو ته نيش رسولی 
چې دایمي سوله په افغانستان کې .ین%ه يش او 

م زه همیشه لیکنې کو حکومتولی mه يش. په دی هکله 
او تر اوسه مې لس کتابونه او زیاº مقايل په ان%لیيس او 
پ'تو ژبو نرش ک�یدي چې زیادتره فوکس زما په mه 
حکومتولY او مثبت فکري تغیر باندې دی. د دی نه 
برسیره مې په خاص کون� ولسوايل د شاه محمود میاخیل 

ړ وفرهن%ي او .ولنیز مرکز په دوه جریبه Lمکه کې ج
ک�یدي چې Lوانان او قومي مرشان هلته غونcې کوي، 
سیمینارونه جوړوي او یوه وړوکې کتابتون هم لري. د 
مرکز لپاره .ول وسایل لکه چوکي، میزونه، ک�ونه، 
لودسپیکر او میلمنو لپاره سامان موجود دی. د دغه 
فرهن%ي مرکز په نوم د وستل په نوم مهالنې هم چاپوو. د 

له تعلیم او تربیه په برخه کې مې هم ترخپ دی نه برسیره د
 په خاص کون� او هم Lینو نورو سیمو کې مرسته ک�یده.

تاسو په دې وروستیو مختلف اروپایي هېوادونو ته  بزFر:
سفرونه درلودل او ستاسو په ویاړ =ینې غون,ې جوړې 
شوې وې، تاسو ته ستاسو د کار له امله ستایلیکونه هم 

ه اړه زموږ رسه خپل نظر او درک5ل شول کولی شئ پ
  معلومات رشیک ک5ۍ؟

مننه! په بلجیم کې د برشي حقوقو  شاه محمد میاخیل:
یوې ادارې سNکال درې کسو لپاره ایواردونه تعین ک�ې و 
چې یو یې د فلسطین و او بل کس د بلجیم د حقوقو د 

 Amnesty International)برش ادارې مرشه وه 
Watch)  تان نه نومولی وم. د دی او زه یې د افغانس

تر(نK ما په جرمني، ډ¥ارک، سویcن، پراګ او اطریش 
د افغانانو رسه لیدنې کتنې درلودی او زیادتره مو د سويل 
په اړوند د فرصتونو او ستونlو په هکله د دوی رسه 

خربي وک�ي. د دی لیدنو او کتنو هدف دا و چې (ن%ه 
اره داعیه لپمونN کوالی شو چې د جنK په عوض د سويل 

کار وک�و او عامه ذهنیت باید په افغانستان کې د دایمي 
سويل لپاره تغیر وک�ي. همدا شان سNکال ما ته د متحده 
ایاالتو د سويل انستیوت په افغانستان کې زما د کارونو په 

 Samخاطر د دغه ادارې د .ولې نه لوړه جایزه چې د 
Lewis Award .ي راک�هNپه نوم یادی 

تاسو یو وخت د کورنیو چارو وزارت مرستیال دنده  بزFر:
هم رسته رسولې. په درې Fونو امنیتي ارFانونو ولې اړین 
اصالحات نه را=ی. ال تراوسه د دغو مهمو امنیتي 
ارFانومهمې چوکr د یوې محدودې سیمې او غیر مسلکې 
کسانو په اختیار کې دی؟ او ولې په امنیتي ارFانونو کې 

د جن§ی سیمو د امیتي قواو رضورتونه په لوم5یتوبونه او 
  %ه شکل په نظر کې نه نیول کیSی؟

لکه (ن%ه چې ما مخکې وویل، د  شاه محمد میاخیل:
افغانستان حکومت او خلک باید یوازې د بهرنیانو په 
طمعه کینني او پخپله باید د خيل هیواد د رشایطو په 

ا په او مبنیاد کار وک�ي او اداره mه ک�ي. کله چې جاليل 
م کال کې په کورنیو چارو وزارت کې کار پیل ک�، د ۲۰۰۳

وزارت په داخل کې مونN پولیس او غیر پولیس افراد نه 
پیژندل، د ميل پولیسو ورحیه او تشکیل موجود نه و، په 
.ول وزارت کې مونN دوه دری کسوایمیل درلوده او 
زیادتره کسان د انرتنیت او ایمیل رسه اشنا نه و، 

یالº او بودجودي ډیرې ستونlي موجودي وي تشک
Lکه جرمني ډیر محدونه کمکونه د پولیسو رسه کول که 
(ه هم د پولیسو د بیا زغونې دنده هغوي ته سپارل شوي 
او امریکا د کورنیو چارو د وزارت رسه مرسته نه کوله Lکه 
دا یې د ملت جوړونې یوه برخه õdله او هغوي ویل چې 

د د ج%�ي لپاره افغانستان ته راغيل دوی د تروریزم پرض
دي نه د ملت جوړو� په خاطر. د افغانستان یوثلث 
ولسواالنو او قوماندانانو د کورنیو چارو د وزارت رسه هی� 
رابطه نه درلوده او په ډیر والیتونو کې والیان د خپلې 
سیمي خود مختاره واکداران و او همدايس نورې 

و چارو صیل یې ما د کورنیستونlي زیاº وي چې یو (ه تف
وزارت د یاداشتونو په کتاب کې چې د کورنیو چارو 
وزارت: السته راوړنې اوخنcونه نومیNي ذکر ک�یدی. 
مونN د ميل پولیسو اساس کی'ود، په محيل ادارو کې مو 
کايف تغیر راوسته خو عمده ستونlه دا وه چې جناب 

 چې کرزي همیشه زمونN کارونه د سوال الندې راوستل
یوه عمده بیل%ه یې دا ده چې مونN د ډیرو هلو Lلو په 
نیتجه کې (لور والیان د هرات، نیمروز، کندهار او 
بدخشان د دندو نه لرې ک�ل خو کرزي صیب هغه والیان 
په کابینه د وزیرانو په توdه مقرر ک�ل. امریکا هم د 
پولیسو رسه د (لور کلونو نه وروسته خپله مرسته رشوع 

د يولیسو دا خال جهادي قواناندانو، مافیایې او ک�ه چې 
سازمانیافته جنایې ک�یو ډکه ک�ه او ولس رسه د دوی د 
بد چلند له امله طالبانو بیا رس رااوچت ک� او همدا سلسله 
تر اوسه روانه ده. مونN ته بله چاره نه وه هkغه و چې 

م کال کې د کورنیو چارو د ۲۰۰۵جاليل صیب او ما په 
نه استعفا وک�ه. که خربه خالصه ک�م، دا مهمه نه وزارت 

ده چې امنیتي قواوي زیاº وي که کمي، مهمه دا ده چې 
 د امنیتي dواmونو کچه باید را.ی�ه يش. د بیل%ي به توdه
په جرمني کې د پنlه سوه کسو په رس یو پولیس دی اما 
په افغانستان کې د شلو کسو په رس یو امنیتي کس 

یا هم امنیت خراب دی. دا فرموله چې موجود دی خو ب
زیات امنيتی پوځ او یا زیاº سالوي به امنیت راويل، 
سمه نه ده Lکه خربه بیا هم د حکومتولی mه والی او د 
خلکو اعتkد او همکاری ته اړتیا ده. » د ولس د اعتkده 
او همکاری نه په یو ملک کې هی«کله امنیت نيش mه 

  کیديل.

ه مختلفو ميل او ن5یوالو ادارو کې مو کار تاسو چې پ بزFر:
ک5ی، مخکې د حکومت لوړرتبه مامور هم وئ ولې اوس په 
حکومت کې نه یاست؟ تاسو نه غواړۍ او که له تاسو 

  غو%تل شوی نه دي؟
زه همیشه د دی پلوې یم چې د  شاه محمد میاخیل:

حکومت رسه باید س�ی کار وک�ي په دی رشط چې هلته 
ولري. تر اوسه که (ه هم یو (و مشخيص  کار کول موثریت

دندې ماته ویل شویدي خو ترکومه حده چې ما فکر ک�ې په 
موجوده دنده کې زما موثریت زیات دی چې خپلو خلکو ته 
کار وک�م. هدف باید دا وي چې یو کس (ومره mه کار 
چیرته کولی يش که په حکومت کې (وک موثره کار کولی 

ه ده او که په حکومت کې يش، په حکومت کې دنده مهم
(وک موثره نه وي، نو بهر د حکومته باید کار وک�ي. هدف 

  باید چوکY او مقام نه وي بلکې هدف باید خدمت وي.
تاسو هم د یو محروم والیت >خه یاست که د هېواد  بزFر:

د نورو سیمو رسه په مقایسه وویل يش ولې د دغه والیت 
 په >یر په حکومترسیدلی او پوه قرش ته د نورو سیمو 

  کې ون,ه نه ورک5ل شوې؟
د افغانستان ډیرې نورې سیمي د  شاه محمد میاخیل:

کون� نه هم محرومه دي. په هره سیمه کې یو (و کسه 
ډیر چاغ شویدي اما اک¯یت ولس د ستونlو رسه مخامخ 
دی. که حکومتولm Yه يش نو پخپله .ولینز عدالت د 

  کیدلې يش. افغانستان په .ولو سیمو کې تامین

  ) مخ کې۴۰پاتې په (
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 له دعوت رسه په مرکه کې: استاد عمر پا9ون 
  قدرمن بز�ر صاحب سالمونه او �ې چارې!

 ری پکې دا و چېو�تنې دې د زیري رسه راورسېدې. زیپ
ت  یوه فوق العاده �0ه خپره ک,ۍ د دعو پتیلې مو ده چې 

  ه دې ډیر خوښ شوم.پ
  لن< لن< =وابونه درک,م.ستاسو >لور واړ پو�تنو ته به 

((دعوت کې مو >ه خو�یAي؟))  په لوم,ۍ پو�تنه چې
  په پHتو کې یوه لن<ۍ ده چې وایي: ژور الړ شم. به یو >ه

  د چا به یې نور شیان خو�یAي
  ما یې په سرت�و کې مزې موندلی دینه

د دعوت ميل او اسالمي پالیيس مې په دعوت کې 
خپل ملت او هېواد  خو�یAي. دعوت له پیل >خه تر ننه د

�تنې یې منعکس ک,ي وپه خوا کې دریدلی دی. د ملت غ
د پHتنو او Wولو افغانانو د حقه حقوقو >خه دفاع دی او 

ک,یده نه یوا=ې دا چې دفاع یې ک,ې ده بلکه د هېواد  یې
او ملت په د�منانو یې د ميل مورچل >خه ډزې ک,ي 

>یرې یې برب0<ې ک,ي دي د ملت په دي د هغوئ 
یارولو کې یې خپل  مسئولیت ادا ک, یدارولو او هو�ب

  یدی.
له بلې خوا �ورئ دعوت په خپل غیA کې  هر چاته لکه 
ماشومانو، میرمنو، =وانانو ته بیا هر رن[ه  Wولنیزې، 
̀، اقتصادي او سیايس لیکنې لري چې د Wولو  کلتوري، اد

  لیکنو  >خه د خپل وطن او خپل هېواد خوشبو را=ي.
یوا=ې یوه جریده نه بلکه په �کلې ب0ه د پخو  بیا دعوت

لیکواالنو د لیکنو یوه پHتو او دري ویبپاdه، او بله د 
ان[لیيس  ژبې ویبپاdه او د Wلویزیون ویبپاdه هم لرۍ چې 

  د لسیزو راهیسې  خپل نرشات مخته بیایي.
دعوت جریده  او د دعوت ویبپاdه په بیالبیلو ميل او 

دري، ان[لیيس او نارویژي  ن,یوالو ژبو لکه پHتو،
  خپریAي.

همدارن[ه دعوت په لس �ونو کتابونه چاپ او خپاره 
شپ,ه بیوه  وت یوه جریده او ویبپاdه نه بلکيک,ل، دع

  عاj می<یا ده.ال اط
تایمو کال راهیسې مل[ری یم په ا ۱۹۸۸دعوت رسه زه له 

ډیرې جریدې او مجلې او نویمو لسیزو کې  ماته 
ویدیo کې په بیالبیلو هېوادونو کې د رارسېدلې چې په ل

ې Wولو د �وتو په شمیر د افغانانو له خوا خپریدې خو د
ه خپرولو وروسته به همدا یو خرب لوستونکیو >و �0و ل

ته لیکلی وو چې (د اقتصادي ستونزو له کبله  نشو کولی 

و لوستونکو و نو د خپلرک, چې خپلو نرشاتو ته ادامه و 
  رسه خدای پاماq کوو)

لیکن له نیکه مرغه  دا دی دعوت د خپلو نرشاتو درې 
لسیزې شاته پریHودې چې په ژوندۍ ب0ه  خپله الره  په 
کوWلی �امونو برمخ بیایي چې دا Wول افتخار تاسې ته 

  دررسیAي.
په لویدیo کې  بې شمیره ډیر افغانان اوسیAي چې ډیر 

پیسو د جوړولو په فکر کې دی خو شکر دی تاسې  یې د
دې خلک هم شته چې پیسې نه بلکه  کیسې جوړوي غون

ستاسې د لوم,ې پو�تنې =واب به د خپل شعر په >و بیتو 
 پای ته ورسوم.

  و�,ي واړه رسه یو شان دي
  چې رسه رسه تیت په Wول جهان دي

  له سهاره تر بی[ا پورې مشغول دي
  او د خپل =ان دی Wول په فکر د خپل کور

  و�یري ک,يو یې محنتونه، زحمتونه، شیخو 
  دوئ خدمت کې د برش او د انسان دي

ستاسو د دوهمې پو�تنې په =واب کې چې ((د دعوت 
  >خه >ه غواړم))؟

ررسه د �رانه په دې Wول پوهیAو چې د يوې جریدې او و 
یر زیات کار او ډیرو مايل دریو ویبپاdو  چلول خورا ډ

  امکاناتو ته اړتیا لري.
ه ده او یوه ویبپاdوک یوه جریo کې چې >ی�ورۍ په لوید

وي نو یو تعمیر دفرت لري، موWرې لري، �z شمیر نرش 
ژورنالستان وررسه کار کوي، کمرې، فکسونه، Wلیفونونه، 

، کمپیوWرونه، سفرونه، معاشونه، هر�اه او بار�اه، خونېچاپ
 کش او فش لري. خو زه ستاسې د یوا=یتوب او یو رس

  .ه خرب یم>خه او ستاسې مايل تش الس{ >خه �
خو زه به بیا هم  ستا د پو�تنې په =واب کې په ویره ویره 
او ورو ورو ستاسې په غوږ کې دا وایم  که دعوت هرو درو 
میاشتو کې یو =ل نرش ک,ۍ ډیر به �ه وي. په ویره ویره 
مې =که وویله چې تاسو به وایې (چې موړ د وږي له 
حال >ه خرب، او سپور د پلی). وروره بریHنایي می<یا، 

مپیوWرونو، ویبپاdو، فیسبوکونو، توی�رونو، رادیو �انو او ک
د Wلویزیونو  بیالبیلو چینلونو �رده ن,ۍ په رس اخیستې 

 کونده خو بیا هم چاپي می<یا د پخوا په >یر په لوستو 
پاچاهي کوي. چاپي می<یا خپل =ای او خپل وزن پوره 

  ساتلی دی.
د  وتاوس ستاسو دریمې پو�تنې په =واب کې چې (د دع

 دومره وایملیکوالو، مینه والو او لوستونکو >ه غواړم؟) 
چې په پHتنو کې هغه اصطالح چې پHتانه چې پیسې لري 
سواد نه لري او چې سواد لري پیسې نه لري او یا  دا چې  

په جریدو، مجلو، اخبارونو او کتابونو پیسې نه انه پHت
 ورکوي. دا خربې پHتنو نن په =مکه کې �خې ک,ي دي.

سواد او >وک چې  >وک چې پیسې لري سواد هم لري
ر پیدا کوي خو کتاب، لري پیسې که نه لري هم په پو 

تیر کال وطن ته الړم په   مجله، جریده او اخبار اخيل،
کابل ده بوري کې د اکسوس کتاب پلورن�ي ته الړم زه د 
خپلو کتابونو په ل�ولو کې وم چې دوه درې افغانان راغلل 

خپل  ېما چ کتابونه یې، پیسې ورک,ې او الړل.او پ0< پ0د 
 وکتابونه د دخل پر میز کیHوول د دخل وال >خه مې  وپ

�تتل چې کارونه مو >ن[ه دي؟ راته یې ک,ه ((الحمدالله 
کاروبار  ل�ه دي)) د خربو >خه یې پوه شوم چې د خپ

د  >خه رايض دي، زه هم د ده په رضایت خوښ شوم.
هیله دا ده چې د خپلو لیکنو دعوت د لیکوالو >خه مې 

پیرزوینې دې د پخوا په >یر دعوت رسه  قایم او دایم 
.jوسا  

د مینه والو او لوستونکو >خه به دا وغواړم چې خپلې 
مايل مرستې او د �<ون بیه د خپلې وسې برابر دعوت ته 
پرله پسې ولیAي تر >و د دعوت  دا شمعه تل رو�انه پاتې 

قران کې فرمایي: لیس لل انسان يش. الله تعالی (ج) په 
  اال ماسعی انسان تر خپلې وسې پ, دی.

ستاسې د >لورمې پو�تنې په =واب کې چې (د �ران هېواد 
 رسه د خپل ملت غو�تنېد اوسن{ وضعې ارزی̀ا ده) 

ل غA رشیک ک,م هغه دا چې زموږ �ران او مظلوم پبه خ
ملت نور د ج[,ې >خه ست,ی شوی دی افغان ولس د 

لې Wولنې >خه بالعموم، امریکایانو او طالبانو >خه ن,یوا
  بالخصوص سوله غواړي.

کاdه امریکایان دې په خالصو غوږونو واوري چې افغان 
او حکومت، طالبان او د سیمې  دولتباتور ولس، افغان 

هېوادونو حکومتونه او ملتونه په سیمه کې سوله غواړي 
  ې., ریکایانو، طالبانو او داعشیانو ج[نه د ام

زموږ ولسمرش د سولې له پاره  د Wولو �اون<یو هیوادونو 
دروازې وWکولې خو هیچا وررسه  د سولې له پاره  په 

یری خپل کاري وخت یې سولې ته ډصداقت وفا ونک,ه. 
ورک,ی دی. شپه او ورځ  د سولې له پاره هلې =لې کوي. 
همدارن[ه طالبان هم سوله غواړي وایي چې د طالبانو 

محمد عمر اخوند، مال منصور اخوند، مال رهرب مال 
  برادر اخوند د سولې قربانی شول.

زموږ ولس او زموږ �اون<ي هېوادونه پدې ویره کې دی 
چې  امریکا په دې سیمه کې  د ج[,ې غزول او پراخول 
غواړي. که رشتیا امریکایان  په دې سیمه کې د ج[,ې 
غزېدل غواړي مونA خو هسې هم غزیدلی یو دوی به 

  هم موږ رسه دلته وغزیAي.
په سیمه کې چین ل[یا دی یوه الر ، یو کمربند، بریHنا او 
�از الینونه، لویې الرې او د اور�اړی پ�ل{ غزوی او 
امریکا جن� او ج[,ې. وبه �ورو چې په راتلونکو 

 ووختونو کې به په ن,ۍ کوم زبر=واک  پاچاهي کوي؟ ا
  کومه الر به بریال{ وي سوله که ج[,ه؟

فغان ولس امریکې ته وایي کوم په زرونو امریکایان چې ا
 یکې په نظامي الوتکو کې دلته راغلپه نظامی یونیفورم 

دي دوئ دې په همدې نظامي یونیفورم کې خپل هېواد 
ته ستانه شی او بیرته دې په زرونو نه بلکې په لکونو په 
ملکي لباس د دوست{ په نامه زموږ هېواد ته رايش افغان 

ه ورباندې �لونه وشیندي. افغان ولس د ولس ب
 ۍ به همامریکایانو رسه په دوست{ نه بلکې په مزدور 

انو افغانکې. د کې نه په ج[,ه افتخار وک,ي خو په سوله 
کلتور دا دی چې د دوست رسه په زور جنت ته هم نه =ي 

  ولې په دوست{ وررسه دوزخ ته هم درومي.
رسه په خربو او �ه به دا وي چې امریکایان، طالبانو 

په  وراک,ه ورک,ه کې یوې موافقې ته ورسیAي. سوله د Wول
  و من الله توفیق                              خیر ده.
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  فرانسه -دوکتور محمد عثمان تره کی

اکستان د پ باندې د یرغل په درشل کې، امریکاپه افغانستان 
رسه د تروریزم په ضد ج[,ه کې سرتاتژیک مل[رتیا 

چه د پاکستان د خاورې  درلوده. امریکا  دا حق تر السه ک,
پلو =ننه د تروریزم په ضد عملیات وک,ي. د تروریزم په  د

واحد دریo درلود. خو تروریست تعریف  وکې دواړه لورې
شوې نه و. د تروریست په اړوند د ج[,ې اړخونه =انته 
=ان[,ې تعریف درلود : امریکا، افغاq او پاکستاq طالبان 
او �ن شمیرو اسالمیستانو پسې �ر=یدل چه نومونه یې په 

، يهغه لیست کې شامل و چه د تروریست په نامه د سی، آ 
اې له خوأ جوړ شوې و. پاکستان خپلې استخباراj او 

و. د  ېپاکستاq طالبانو ته متمرکز ک, نظامي عملیات 
تعریف نشتوالې،   <من د �دواړو هیوادونو ترمنo د د�

بد��q او اختالف رامن�ته ک,. اختالف د دې المل شو 
  oهمکاریو له چه  د دواړو هیوادونو تر من  jد استخبارا

کې  د نظامي عملیاتو د کر�ې په اوږدو  د ډیورن< مخې
Wاکل يش: پاکستان پخپله خاوره کې د تروریزم رسه ساحه و

د ج[,ې چارې په الس  کې واخیست. د افغانستان خاوره د 
 ندل شو.  ژ �ر وپیډ امریکا د جن[ي عملیاتو 

لو وویشل او د هغو ډپاکستان تروریستان په �و او بدو 
مالت, وک, چه  د  آي، اس،  یې ج[,ې نهافغاq طالبانو د 

آي تر >ارنې الندې د افغان حکومت او امریکا په ضد 
 qي. هغه افغان طالب جن[یاليو چه د پاکستاAجن[ی
چارواکو د حکمونو نه رسغ,ونه کول ووژل یا یې 
امریکائیانو ته وسپارل. خو پوځ د پاکستاq طالبانو په ضد 

  ج[,ې ته زور ورک,.

ې  لفو نومونه ایHو امریکا  په دشمن باندې مختپاکستان ا 
ج[,ه ایزه موخه د  وخو په واقعیت  کې د دواړه لورې و،

  لر او بر پHتانه په نHه کول و.  
 یورند د کر�ې په اوږدو کېډلسو کلونو راهیسې د ړ د شپا 

نې ضد پالامریکې له خوأ د تروریزم او بنس� د پاکستان او
و په وړاندې خون,ي ج[,ه د پHتن ج[,ه تر نامه الندې

 روانه ده.
یمه په س سني استع�ري ج[,ې اصيل قربانیاند او

کې هغه قوم  دي چه د تاریخي سیالبونو او 
  طوپانونو په جغرافیا� بسرت کې پروت دي.

د پHتنو په ضد ج[,ه کې  په واحده   امریکا او پاکستان 
هایتاً  ند انساq او  نود پHت لورېجبهه کې قرار لري. دواړه 

سیايس  پوتانسیل په کمزوری کولو کې واحده موخه 
او =پلو کې  کولو: پاکستان د پHتونخوأ قبایلو په Wتعقیبوي

د پنجاب دولتي واکمني قبایيل سیمو ته پراخوي. امریکا  د 
کولو کې، تحت  يپHتون وسله وال مقاومت په کمزور 

الح�یه  او بېواک افغانستان  په سیمه کې د خپلې 
 ژمونیستي  موخو د پاره د یو السوند په تو�ه کاروي. ه

م  ٢٠٠١د نوې رسوې له مخې  یوازې په افغانستان کې د 
نه زیات کسان   ١٧٥٠٠٠کال  >خه تر ننه پورې لA تر لAه 
ته  شمیر نیم ملیون تنو م,ه شوې دي. د ژوبل شوېو کسانو

Wي. اAد هیواد د نرسی  qه نکل د نیم  ملیون نه زیاتې کور
ته اړ شول. د دغه ناورین په سلو کې نوې په  کولو ې<ک

 .يسیمه کې اوسیدونکې پHتانه  د
{ =ینو =ایونو کې یې کورناو په  ډیورن< کر�ه قبیلې

 چې =ینې غ,ي یې یوې خوا او نور يلهم رسه وېش
یې بلې خوا ته اوسيAي. >و =ایونه یو کلی د کر�ې 

و کې خ سیموپه دواړو خواوو کې غ�ېدلی او په =ینو 
  .کر�ه د یوه کور په ان[, کې تېره شوې ده

په افغانستان کې د امریکا د یرغل نه مخکې، پاکستان  
جرئت نه درلود چه په قبایلی سیمو یعنې  په یوه متنازع 
فیه خاوره کې خپل پوځ =اي په =اي او په کې په نظامي 
عملیاتو الس پورې ک,ي.  په قبایيل سیمو کې د دولتي 

او  ، پیسېنو قوماندهژ د غزولو، وینې تویولو او و {واکمن
 .يکچه وسلې، امریکا پاکستان ته ورک,ې د په Wی�ّه

 هل ۍرسه له دې چه په  لر او بر کې د استخباراj همکار 
oد جنگي عملیاتو برخه مخې د امریکا او پاکستان تر من 

W خو د پاکستان د پوځ د عملیاتو ساحه پاکستان  ياکل شوې و
. پاکستان  د امریکا د ضمني هې ته محدوده پاتې نشو خاور 

ه اخیستو رسه د افغانستان په ضد یو �ام نه په ��موافقت 
ه متنازع فیه کر�ه) پیورند کر�ې (ډوړاندې پورته ک, : د 

اوږدو کې د خندق په کیندلو، اغزن سیم په غزولو او امنیتي 
 چه په  په جوړولو کې الس پورې ک,.  رسه لدې وپوست

شمېر سیمو کې کر�ه سمه واضح نه ده او دواړه هېوادونه یو
خو اغزن سیم په کې غزول  په رس اختالف لري،د نقشو 

 شوېدي. 
  د افغانستان په خاوره کې د پاکستاq فوج د تیري >و بیل[ې: 

ج¢ال پرویز مرشف د ولسمرشۍ د خندق کیندلو پالن د 
ولسمرش د هغه مهال د امریکا مرشف  .شوپر مهال جوړ 

رسه په �ده پالن جوړ ک,ې و. بوش  جورج بوش حکومت
چې پر پوله د ماینونو �خولو او ک�ارو جوړولو  همنلې و 

. د اوباما حکومت په مخکني  ل[Hت دې امریکا ورک,ي
  ژمنه پاتې شو.

 الندې د پاکستان د تیریو >و بیل[ې :
کندهار: پاکستاq پو=یانو په معروف ولسوايل کې له  -

کر�ې یو کیلومرت د افغانستان د ننه نظامي  دیورند
  تاسیسات جوړ ک,ې دي.

سپین بولدک: سA کال د مې په میاشت د دواړو هیوادونو  -
کر نه وروسته لق�ن او جهان[یر < Wد نظامیانو ترمنo د لن

کلیو پاکستان خاورې رسه وت,ل شول. د مطبوعاتو د 
 امني نظق�ن او جهان[یر کلیو اوس>ر�ندونو له مخې،  ل

د خائنانه معاملې په بنس¥ برحال ج¢ال یعنې عبدالرزاق  
  پاکستان پوځ ته سپارلې دي.  کې په بدل  د پیسو

ه کې ر و او مرو پاکستان رسحدي =واکونه په رسکاd : کون, -
افغانستان خاورې ته یو کیلومرت وړاندې راغلې او پو=ي 

  .دي ک,ی ېجوړ یې پوستې 
لسوايل ي و پن�ه کیلومرته ت0 اکستاq =واکونهخوست: پ -

 د پو=ي  پوستې په‘‘ پرشيل غره’’ندې راغيل دي. په ته وړا
 جوړیدو ېې پیل ک,ې او لویه الره یې ت,لې ده.
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کې  یمه ان ولسوايل په حایله سپکتیا: پاکستاq پو=یان د پ� -
dه جوړه ک,ې ده.عسکری تا  

 معامله کې : و ضد�د ميل �حکومت  <�
غاړو کې د تاسیساتو د جوړولو په اړه د د پولې په دواړو 

 oک دي.ډ د ابهام نه افغان حکومت دری 
م  ٢٠١٤پروتوکول رسه خالف په دیپلوماتیک   ارشف غني

پو=ي  راولپن<ۍ "چکالال"  کې نوامرب په میاشتد  کال
. په وکتلیې ې ته الړ او د پاکستان د لوي درستیز رسه اډ

 اړیکو خاص سال کار د نواز رشیف د بهرنیو ه  کېډپو=ي ا
. د خربو اترو په بهیر کې رستاج عزیز ورته هرکلی ووایه

�اغيل غني په پاکستان پوځ باندې افغانستان ته د طالب 
اورپکو په لیAدولواعرتاض وک,. پاکستاq لوري د طالبانو 

د ناقانونه ت� رات� د لو ډد مالت,نه انکار او د ورانکارو 
ته  د مخکني اقداماتو  غاq اړخپه موخه  اف مخنیوي

یورند کر�ې په حساسو ډخندق او اغزن سیم) رسبیره د (
د جوړولو وړاندیز وک,.  د  و=ایونو کې د امنیتي پوست

افغانستان ولسمرش د پوځ وړاندیز ته رد =واب ورنک,. 
 مخکني تر الس الندې پروسه �,ندي شوه. 

 یرفس ېد بریتانی)  د نوامرب په میاشت کې ٢٠١٧سA کال ( 
̀  يس رسه په مرکه کې  ‘‘نیکالس’’  چهویل و  له̀ 

ډېورن< کر�ه د افغانستان او پاکستان ترمنo  ن,یواله Wولنه 
qد رسمي پولې په تو�ه پېژ. 

  نه رسچینه اخيل : {د ارګ  د ماd هد بريتانيا د سف¬ خرب 
د مې  ( وروستي سفر بريتانيا ته په خپل  غني ولسمرش
بوردر ( د پولې مديريتپه مهال   )م کال ٢٠١٦ -میاشت 

ه دغ. يو هوک,ه ليک السليک ک,ى دى  نوم منجمنت) په
سند د ولسمرش غني او د هېواد د پخواq لوى درستيز قدم 

رسه ‘ ‘ایکل فونم’’ د برتانیا دفاع وزیر  شاه شهيم له لوري
برتانیه د ن,یوال نظامی ائتالف غ,ې (السليک شوى دى

خه افغاq اړخ ته د پاکستان د تیري دي).  د هوک,ه لیک مو 
چلند دي. ( د دغه  س¥په وړاندې د حوصلې او زغم په بن

یا ده چه باید په احتیاط ومنل ی<رسچینه ن,یواله م ېخرب 
  يش ).

د حکومت پر فريض کر�ه د اغزن تار ل[ولو پر وړاندې 
د ياد هوک,ه ليک د السليک په   چوپتيا اوسني  د حکومت

 .معنا ده
ولو نه چه تیر شو، ز غیم د دق کیندلو او اغزن سد خن 

و �نو پرت هیورند کر�ډون پر <پاکستان د خوست په �
والیتونو کې په افغان خاوره کې د ننه اَن پو=ي عملیات 

  تررسه ک,ې دي : 
کیلومرت  ٨١ه ) ان[وره ه<ن په پکتیکا والیت کې (پاکستا

و ړې اجو  ته ور ننوت. رس�ً امنیتي پوستې افغان خاورې

وک,ه. عملیات نه میاشتې دوام  ملیاتو پیلپه نظامي ع
وموند. کورنیو چارو وزارت او =ایي والیتي ادارې د 
حکومت د حکم  په متابعت د پاکستان د تاسیساتو له شته 
والې او د نظامي عملیاتو نه انکار کاوه. د پوځ تیري  هغه 

ته ت� کیلومرته شا  ٨١وخت افشأ شو چه پاکستاq =واکونه 
 . شوې افغاq لورې ته وسپارل وd{وک, او چا

رسغ,ونو نه، پاکستان د کلونو راهیسې په  پرته د کر�ې د
والیتونو کې په افغان خاوره  کون,، نورستان او نن[رهار

ې او ل شو ژ ي بریدونه ک,ې چه په سل[ونه هیوادوال وراک�
�z و کولو <نور ژوبل شویدي. د وزیرستان زرهاو کورنیو ک
ول د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د اړ شوېدي. دغه W ته

وطئې ې ت<بې تفاوj په وړاندې او د امریکا او پاکستان د �
  په حساب.

حکومت پاکستان رسه د  موږ پوهیAو چه اوسني ائتاليف
نظامي مقابلې  وړتیا نلري. خو د پاکستان د تیریو په ضد 

 یو وچ دیپلوماتیک احتجاج هم ندې ک,ې.یې 
ه رس  ودفاعې وسل پهن,یوال نظامي ائتالف افغان لورې 

ر د دفاع په خاط سمبال ندې ک,ې او پخپله هم د افغانستان
ي په =ا ه) نس¥د سرتاتژیک ت,ون په بنخپله ذمه واري (

ې. د پاکستان د تیریو په وړاندې د افغانستان د امنیت  او و ک
ه وړاندې  پ=مکني بشپ,تیا  د دفاع په اړه د پاکستان د تیریو 

 هاري الندې دیپلوماتیک یا نظامي ب0د امریکا او ناتو ذمه و 
  لريل يش:

  دیپلوماتیک اقدام :
  د ناتو د دیپلوماتیکو چارواکو احتجاجیه . -
  د ناتو د عمومی قوماندان اخطاریه. -
  ې بلنه.<نو د مل[رې ملتونو د امنیت شورا  د غ -
  پاکستان ته اقتصادي مرستې بندول.  -
تو غ,یو هیوادونو ته د پاکستاq دیپلوماتانو په نا -

  مسافرتونو باندې بندیز.
  نظامي عملیات :

نظامي فشار پاکستان ته د وسلې په خر>ولو کې د بندیز 
ه <ول غ,یو وناید پیل يش. پدې برخه کې د ناتو Wنه ب

 اخیستي يش.
محدود او تر کنرتول  نظامي عملیات باید محتاطانه،

چه په یوه پراخه ج[,ه وانوړي. د مثال الندې وي تر >و 
و د <په تو�ه امریکا کويل يش چه د افغانستان د کلیو او بان

 یورند دوژل کیAي، د ډ ̧باریو په =اي چه بیگناه خلک
تي د پاکستان هغه امنی ډرون په واسطهکر�ې په اوږدو کې د 

 ېپوستې په نHه ک,ي چه د افغانستان په خاوره کې جوړ 
  .يشوېد

یت دا دي چه د افغانستان د سولې او ج[,ې په اړه هغه واقع
استخباراj ت,ون چه مخکې ورته اشاره وشوه،  ن,یوال 
نظامي ائتالف له پاکستان رسه د افغانستان د ميل امنیت 
او =مکني بشپ,تیا په ضد په یوه جبهه کې =اي ورک,ې 

. ت,ون امریکا او مل[رو ته یې اجازه نه ورکوي چه په ید
qته  ي بریدونود پاکستان تیریو او راک�  خاوره کېافغا

  ‘‘پاي’’متقابل =واب ووایي. 
  

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

 ه ویشت کلنه شوههدعوت رسنZ ن

 ناروې - عظم الدین علیمي

  
ه پاسه شل کالدعوت رسنY نهه ويشت کلنه شوه (ه د 

د دعوت مياشتنY خپرونې د لوستنې وياړ را په برخه 
دی. دعوت د خپل نرشاº ژوند بشپ�تيايي پ�اوونه په 
ډېره mه توdه وهيل او د رسنيو په کتار کې يې خپل 
وياړلی Lاي موندلی دی. دعوت په ډېر لN وخت کې د 
هيواد د اديبو، ژبپوهو، تاريخپوهو، .ولنپوهو، سياستپوهو 

و په نورو برخو د مسلکي ليکواالنو پام Lان ته وراړولی ا
او د هغوي همکاري يې خپله ک�ې چې په پايله کې د 
نرشاº ډdر Lالنده خپرونه dرLيدلې او په زرdونو 

په تېرو کلونو کې دعوت په  .لوستونکي يې مونديل دي
بشپ�ې ناپلوۍ رسه د هيواد ستونزې له ميل دريlه 

و د اذهانو په روmانتيا کې يې خپله (ي�يل او د هيوادوال
ميل دنده تررسه ک�ې ده. د دعوت مياشتنY خپرونې 
له الرې، د افغانستان Lوريدلو خلکو ته د خدمت په 
موخه، د رسنY د مؤسس او د امتياز د خاوند، mاغيل 
محمد طارق بزdر، شپه ورLنY ه«ې او زيار د ډېر قدر 

ه ويشتمې د دعوت خپرونې د نه. او ستاينې وړ دي
ې قلمي د خپرون ،کليزې په مناسبت mاغيل بزdر صيب

همکارانو او لوستونکو ته مبارکي وايم او د بزdر صيب د 
   .ال زياتې بريا هيله کوم

هäه دې نه وي چې mاغيل محمد طارق بزdر د دعوت 
په نامه د ويبپا¶ې خپروونکی هم و چې اوس يې نوم افغان 

و له دې الرې يې هم د دي ا ۲۴او دعوت میcیا سباوون
 .قدر وړ خدمتونه تررسه ک�ي او تر رسه کوي يې
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 ملريز۱۳۹۶مه، ۱۹د ليندۍ 

د فيسبوک د يو ډېر دروند سياستوال پر وال مې ويcيو 
وليده، وررسه يې ليکيل وو، چې تاسو هم ورته چکچکې 

  ووهئ. 

 تان ولسمرشويcيو مې خالصه ک�ه، چې د dران افغانس
محمد ارشف غني دريW ته والړ دی او شاوخوا وررسه د 
حکومت ډېر مهم لوړپوړي چارواکي هم د بدرdې په 

  (ېر درېديل دي.

ولسمرش د افغانستان، افغانستان (ه! د هغه وطن 
رستېرو ته وينا کوي، چې شاوخوا يې کفري ملکونه خو 

  پرېNده؛ اسالمي هېوادونه يې هم خä نه غواړي.

سمرش د رستېرو د حوصلې پورته کېدو په ه«ه کې ول
 Wي او د دريNکې ºد خپلې وينا په اوږدو کې احساسا

  له رسه ورته چکچکې وهي.

دغه دروند سياستوال د خپل سيايس فکر د مخالف 
ولسمرش د کم راوستو په .س کې ناستو رستېرو ته هم 

  پام نه دی ک�ی.

زما د dاونc هغو دا خو به ال نه وايم، چې دغه ويcيو به 
استخباراتو هم ليديل وي، چې زموږ د حکومت او ولس 
تر منW د همداسې وا.ن پيدا کېدو ه«ې کوي؛ (ومره 
به خوشاله شوي وي، چې (وک شته، چې د خپلو �dو په 

  خاطر د دوی په (ېر فکر کوي.

(ه موده وړاندې مې يو بل پوسé وليد، همداسې يو 
éک�ی و، چې  کس د حکومتي چارو يو اوږد لس éپوس

دغه .ولې چارې د پخوا� حکومت يانې د mاغيل حامد 
کرزي دورې پر مهال پيل شوي؛ خو اوس پرې اوسنی 

  ولسمرش mاغلی غني شوخند وهي.

  نو زوی م�يه!

زما يې په غني او کرزي (ه، دا وطن خو يوازې د دوی نه 
  دی کنه.

کار دا وطن زموږ دی، زما له پروژو رسه کار دی. زما له 
رسه کار دی، چې بايد ويش، که اوسني حکومت پيل 
ک�ی وي او که د پخوا� حکومت نېم%�ې چارې 

  بشپ�وي.

زه له هغو .ولو رسه موافق يم، چې د دې حکومت 
نيم%�تياوې راسپ�ي. دا ورين حقيقت دی، چې 

  دا حکومت بال ډېرې نيم%�تياوې لري.

 خو هغوی راته ډېر واړه سياستمداران mکاره يش،
چې د محمد ارشف غني په خاطر د اوسني 
حکومت نن%ه د کرزي د کم mودو په خاطر کوي 
او همداسې هغه mاغيل، خو ال هې� د بحث وړ نه 
دي، چې د اوسني حکومت نيم%�تياوې د ارشف 

  غني د کم mودو په موخه د کرزي په نن%ه راسپ�ي.

دا هkغې ډلې دي، چې په هر حکومت کې د خپلې 
  و په همداسې چارو کې خپلې �dې ل�وي.خوmې چارې ا

دوی چې هم کله غ�ان يش نو بيا د کندهار غونcې په 
  (ېر را.ولېNي.

سياست خوندور ه� دی او په دې ه� کې د مخالف 
يا سيال ماتول بلکل همداسې خوند کوي، لکه د اغيار له 

  من%لو چې معشوقه خپله ک�ې.

(ه خوند  خو په عشق کې به د اغيار د داسې ماتې ال
  وي، چې معشوقه پکې له السه ورک�ې.

زه د اوسني حکومت او پخوا� حکومت پالويانو ته همدا 
خربه کوم، چې د وطن په نن%ه سياست وک�ئ. ارشف 
غني مات ک�ئ، خو وطن له کندې وساتئ. کرزی ال هم 

  وسپ�ئ، خو dران وطن مه بې حيثيته کوئ.

کزی نه نارشف غني د کرکé لوبcلې کپتان اصغر ستا
  دی، چې خوار له هرې لوبې وروسته بې خرته وکنlئ. 

Lوانيمرdانو! دا مو د dران وطن ولسمرش دی. په هغو 
بدرن%يو يې الس کېNدئ، چې له منlه تلو رسه يې وطن 

  mکلی يش.

کرزی د بزکشY غريب چپنداز نه و، چې پزکيش ختمه 
شوه، له پردي اسه mکته شو او اوس پر Lمکه پلی روان 

  . دی

د کرزي حيثيت د افغان سياست حيثيت دی، Lکه 
ساتل غواړي، چې موږ دې وطن کې د هر نوي حکومت 

  له راتK رسه پخوانی ولسمرش ژوندی نه دی ليدلی.

په ډلو وېشل شوی سياست نوې مفکوري رامنW ته کوي؛ 
خو چې کله همدا ډلې د سياست پر Lای شخص محوره 

ږ Nي، چې نور ترې مويش؛ نو بيا ناورينونه رامنW ته کې
  ست�ي يوو.

mه يې dورئ! چې د جن%ونو د وخت او د تېرې پنlلس 
کلنې دورې بدمعاشان سياست مداران د خپلو �dو د 
خوندي ساتلو په موخه له دې وطنه کباړ جوړ ک�ی او د 
بهرنيو هېوادونو د سفارتخانو په کباړيانو يې dرLوي، چې 

  وروست�d Yه وک�ي.

ال هم د سپې«لتيا هغه مزل نه  وطن کې روان سياست
دی پيل ک�ئ، چې موږ دې په کې Lينې اشخاص 

  پيغمربان ک�و او Lينې شيطانان.

د شخص پالنې سياست دومره مه دودوئ، چې بيا به 
کلونه کلونه له همدې ناورين رسه مبارزه کوو، چې د 
dوند مرش مهم نه دی، د dوند مرام او همدې مرام ته 

پرې اخيستل کېدونکي dامونه مهم  يې د رسېدو الره او
دي، چې (ومره عميل او (ومره خيايل دي؛ خو بيا به يې 

  (وک نه مني، لکه همدا اوس.

کنه د جهادي dوندونو په (ېر به مو اووه پيغمربان جوړ 
  ک�ي وي او تر هغې به يې پاللو، تر کومې چې ژوندي وي.

زه د Lان په (ېر Lوانانو باندې غN کوم، چې د هر 
يايس شخص پالنې .ول ارزmتونه د وطنپالنې په تله س

   وتلئ.

--------------------------------  
  ) مخ پاتې  ۶۲د شاهی سعادت د پیغام د ( 

�اغيل محمد طارق بز~ر هم یو له هغو سپی¢لو 
ژورنالستانو �خه دی چه خپل <ول عمر یي د خپل جن� 

 یي په �پيل ولس ته قربا| ک!ی دی او د خپل ملت اواز
  هر �ای، هر وخت او هر حالت کې ژوندی ساتلی دی. 

دعوت دا یوازی نه چې یوه خپلواکه خپرونه ده بلکه د ډیرو 
هغو پیغلو او �وانانو لپاره چې خپل هیواد نلری د یوې 

  الر�ودې په حیث خپل رول لوبولی  دی. 
کله چې زه د لسو کالو په عمر کې له خپل <ا<وبی 

پلې کورن� رسه وش!ل شوم او بیا افغانستان نه له خ
وروسته د اروپا او امریکا �ارونو کې رس~ردانه او له خپل 
<ا<وبې او ولس �خه نا خربه ~ر�یدم نوهمدغه دعوت او 
د دعوت پر �یر نورې ميل خپرونې وې چه ما ته او زما پر 
�یر میلیونونو نورو �وانانو ته یي د خپل هیواد کیسې 

  ي له خپل <ا<وª رسه پیوندول.کولې او زمون� زړونه ی
نن د دعوت او د نورو ميل خپرونو له برکته مون� یوا�ې دا 
نه چې د خپل هیواد له حاالتو خربی�و بلکه د دغه 
معلوماتو په ر'ا کې د خپل هیواد او خلکو د سوکالی له 

 پاره هلې �لې کوو. 
  شاهي سعادت د افغان رون} اندو ن!یوالې <ولنې مرش
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 ۱۶د دولت په باب تر (ه ویلو دمخه؛ په افغانستان کې تېرو 
 :اړینه õdم کالو ته یوه لنcه اشاره

کال په پاي کې د بن تر کنفرانس وروسته؛ په  ۲۰۰۱۱د 
افغانستان کې د بهرنیانو په خوmه یو داسې دولت رامنlته 

ه، مقننه او قضائیه) يې له شو چې درې dونې قوې (اجرائی
فساده ډکې وdرLیدې. په دولتي چوکاټ کې Lاي پر شوې 
ُمهرې، زیاتره د فساد له الرې د سرتو پان%و ('تنې شوې او 
د وینو ('ونکو ژورو په شان د مظلوم ملت پر وینو 
وپ�سيدلې. دا ُمهرې اوس د فساد دوام، د افغانستان د خلکو 

 د پردیو پرمé ترالسه ک�ی واک اره پاتې کیدل اوپر اوږو سو 
  .خپل میرا� حق õdي

د نوی دولت تر تأسیس وروسته؛ د ميل دفاع وزارت چې د  
بهر� تجاوز پر وړاندې د LمکنY بشپ�تیا؛ ميل خپلواکY او 
ملی نوامیسو د دفاع دنده لري کم اهمیته و õdل شو. 
ارکانحرب او نور هغه افرسان چې مسلکي زده ک�ې او کاري 

» یې درلودلې د دفاع وزارت له تشکیله وایستی شوو او تجر 
پر Lاي يې پر قومي بنس�ونو اردو جوړونه پیل شوه. د ميل 
دفاع وزارت هغه درنې وسلې تخریب شوې چې د جهادي 
تنظیمونو د واک او خپلمنlي وطن ورانوونکو ج%�و د دوران 

 وله چور او تاالن (خه خوندي پاتې وې. د ميل دفاع وزارت ا
په تېره بیا هوايي Lواک ته د اړينو درنو وسلو له ورک�ې (خه 
ډډه وشوه. د دفاعي Lواک د کمزورۍ تشه چې په قصدي 
توdه رامنlته شوه د نیواک Lواکونو ډکه ک�ه. د افغانستان د 
Lمکې او هوا کنرتول د بهرنیانو په الس کې شو او جوړ شوی 

حروم دولت يې د ميل حاکمیت درلودنې له حق (خه م
 .وdرLاوه

کلونه د افغانستان د مظلومو خلکو د اوmکو او وینو د  ۱۶۶تېر 
بهیدنې کلونه وو. د پردیو د �dو په ناروا تپل شوي جنK کې، 
د مل%رو ملتونو د برشي حقونو د اعالمیې پر خالف، د افغان 
انسان ژوند او د ژوندانه د حریم مصئونیت بې ارزmته وdنل 

 سرتاتیژیکو موخو لپاره او همدارن%ه د شو. نیواک%رو د خپلو
هیواد دننه Lینو لوړپوړو دولتي چارواکو په عیش و نوش کې 
د ژوند تېرولو لپاره د جنK دوام اړين او سوله د Lانونو پر زیان 

 .õdلې وه
کلونو کې پردو نوکرو تره%رو mوونlي وسوLول؛  ۱۶۶په تېرو 

ونو کې ې په Lایپه جوماتونو؛ تکیه خانواو د خلکو د õdې dو¶
يې په Lا¥رdو بریدونو رسه بې%ناه خلک شهیدان ک�ل. 
تره%رو همدارن%ه د پردیو د چوپ� لپاره د افغانې .ولنې په 

 .زرdونه اغېزوال مرشان پé او mکاره شهیدان ک�ل
کلونو کې، په افغانی .ولنه کې، د هیواد د ميل �dو  ۱۶۶په تېرو 

ن یې د دولتي ماشیضد رن%ارنK بدمرغY وزیNيدې چې فاس

د مخنیوي Lواک نه درلود. په دولت کې Lینو داسې 
مفسدو پردیپالوعنارصو Lاي درلود چې د نافذه قوانینو 
رعایت يې نه کاوه او د وطن مادي او معنوي هستY ته یې 
زیان رساوه. له بهرنیو استخباراتو رسه Lینو اړیکوالو کرغی�نو 

انستان پر چ�لو پ'و د افغ(ېرو تبارز وک� چې د رسنیو له الرې 
پر ميل هویت وروختل. رسه لدې چې د قوانینو په ر¶ا کې د 
یادو (ېرو پ'ې ماتیدالي شوې، خو چا پرې د قانون د تطبیق 
وس نه درلود. د امریکا او نورو بهرنیو هیوادونو مقاماتو، له ميل 
Lواک او حاکمیت (خه په بې برخې ک�ی شوي هیواد کې، 

و ملرنې پرته، د والیانو په cdون له بېالبېلمرکزيت ته له پا
لوړپوړو دولتي چارواکو رسه مستقل اړیکي وپالل او د اسايس 
قانون له موادو رسه په .کر کې يې د خپل پé او (رdند 
حkیت په سیوري کې هغوي ته Lان%�ی واک او Lواک 

 .وبl'ه
تر پورتنY رسيزې وروسته، په هیواد کې روان ستونزمن  

حالت ته په کتنې رسه، غواړم له dرانو لوستونکو رسه د دولت 
(ه ته وايي تر رسلیک الندې خپله لنcه لیکنه بله ورځ رشیکه 

 .ک�م
بخ'نه غواړم چې لیکنه مې د پورتني جامع رسلیک په  

د دولت  برخه یې تناسب هراړخیزه نه، بلکې ډېره لنcه او زیاته
هغه تعریفونه دي چې د سیايس او .ولنیزو علومو د پوهانو 

 .لخوا وړاندې شوي دي
ــ دولت هغه سازمان دی چې د قوانینو سیستم او پر Lان%�ې  

  .جغرافیه د واک درلودنې لپاره یو حکومت لري
ـ دولت د خپلې جغرافیه په حدودو کې د واک انحصار او له   ـ

خیستنې مرشوعیت لري. همدارن%ه دولت زور (خه د کار ا
په خپلو ک�نو کې په ميل او بین املليل کچه حقونه او وجایب 

 .لري
ــ دولت یو سازمان یا مؤسسه ده چې په .اکلې جغرافیايي  

محدوده کې د .ولو خلکو �dې ساº او د دغه کار د تررسه 
کولو لپاره قوانین او د حکومت کولو ارdانونه لري چې له 

نه؛ اجرائیه او قضائیه ارdانو (خه عبارت دي. د یو هیواد مقن
.ول اتباع د دولت د سازمان غ�ي دي چې د قانون په چوکاټ 

  .کې Lان%�ي حقونه او وجایب لري
ـ دولت هغه مؤسسه ده چې په مستقل دولتي قلمرو کې د   ـ

زور د استعkل مرشوع حق لري او قوانین يې پر .ولو یو شان 
 .د تطبیق وړ دي

 :واقعي دولت باید لNترلNه الندینY غوmتنې پوره ک�ي وي
ـ پر .ولو رسحدونو کنرتول  الف 

 بـ  په خپل .ول قلمرو کې پر وسلوال دفاعي قوت انحصار
جـ  په خپل .ول قلمرو کې د مالیې او dمرکي عوایدو د 

 را.ولونې صالحیت او قابلیت
ز او دـ  د یوې فعالې ادارې دست%اه درلودل چې په مرک 

 .محالتو کې د نافذو قوانینو پر بنسé دندې تررسه ک�ي
حکومت د دولت په چوکاټ کې هغه مؤسسه ده چې افراد  

او .ولنه کنرتولوي او دا دنده د فرمانونو او قوانینو د تطبیق له 
الرې تررسه کوي. وسمهايل .ول دولتونه په یوه یا بله بõه 

.ول%ه ده  زو قوانینواسايس قوانین لري. اسايس قانون د بنس�ی
چې د حکومت Lواک تعریف او محدودوي او د فردي 

   .حقونو حدود .اکي
په بیالبیلو وختونو او Lایونو کې د حکومت بیالبیلې طبقه  

بندۍ رامنlته شوې دي. ارسطو، د لرغو� یونان فیلسوف، 
 :پنlه ډوله حکومتونه Lان%�ي ک�يدي

̄یت  ۱  په �dه)ـ سلطنت (د فرد حکومت، خو د اک
 ـ استبدادي (د فرد حکومت د فرد په �dه) ۲
ـ اریستوکرايس (د فضیلت پر بنسé د بهرتینو انتصاب  ۳

̄یت په �dه)  شوی حکومت د اک
ـ اولی%اريش (د ثروت پر بنسé د (و انتصا» افرادو د  ۴

 Lا� �dو حکومت)
 ـ دموکرايس (د خلکو حکومت) ۵
زه ت زیاته دودیپه وسمهالې ن�ۍ کې دموکرايس د حکوم 

بõه ده او زیاتره هیوادونه د منتخب جمهوررئیس په 
درلودنې رسه جمهوریتونه دي. دموکراسY د تاریخ په 
 Yاوږدو کې د بشپ�تیايي پ�اوونو تر وهنې وروسته اوسن

 .کچې ته رسیدلې ده
د دولت په اړه د پورتنیو (رdندوونو په ر¶ا کې که د  

د  ران ته پام ويش، بحرانافغانستان تازه رامنlته شوي بح
افغانستان پر تولو خلکو یو شان د قانون له نه تطبیق (خه 

 .رسچینه اخيل
فقره کې د  ۱۳۳مادې په  ۶۴د اسايس قانون د دریم فصل د 

 :جمهور رئیس په دندو او واکونو کې داسې ویل شوي دي
د قانون له حکمونو رسه سم د قاضیانو، د وسله والو Lواکونو،  

، د ميل امنیت د منصبدارانو او د لوړرتبه مامورینو پولیسو
  ..اکل، تقاعد ورکول، د استعفی منل او عزلول

په افغانستان کې د جمهوري ریاست لپاره د دریمې دورې تر  
.ول�اکنو وروسته د جوړجاړي په نتیجه کې منل شوي مرشان 
(جمهوررئیس او اجرائیه رئیس) د قانون له مخې د افغانستان 

لو خلکو مرشان دي، نه یوازې د کومې ډلې یا dوند د .و 
مرشان. هغوي چې د هیواد دولتی مرشان په ډلې یا dوند 

 پای  .پورې محدودوي یوازې خپله ناپوهي (رdندوي
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ولې د سولې bینa`ت په 
 يې ناشونې بر̀یافغانستان ک

  امريکا -ډاک�ر عبدالحی نیازی

و رسه یرونپه افغانستان کې سوله د سولې له نورو به 
په بشپ�ه توdه توپیر لري. د پوLونو په ج%�و سوله 

ته وایي چې په ج%�و کې mکېلو پوLونو رسه  ېهغ
هغه وخت رسه اوربند  هارب پوLونوک�ي. متحاوربند 

کوالی نشې او د يش یو پر بل غلبه  هکوي چې پو 
ندي. خو دا فارموال د ج%�ې دوام د دوی په �dه 

بل د تطبیق نده. که د افغانستان په ج%�ه کې قا
عسکري له منطقه فکر وک�و یوې خوا طالبان دي چې 

ې کد آی اس آی له خوا مالت� کیNي او په مقابل لورې 
د کابل حکومت دی چې د امریکې او ناتو پوLونو له 
خوا نه یواLې مالت� کیNي بلکه د امریکا او ناتو 

 لسړ Lواکونه عمال د خپل .ولو امکاناتو رسه په دې سپا 
  کالو کې جن%یNي. 
�ې تعریف سم نه راLي. د اوباما دلته د عسکري ج%

ر امریکايي ج�االل داسې فک وحکومت په پیل کې ډیر 
ر په شمی ورستیر ه چېرې امریکا او نا.و خپل د کاوه ک

پوLي  کې د طالبانوکالو  وافغانستان کې ډیر ک�ي په دو 
په .ول  به  او د سولې پرLای امنیت Lواک ماتیNي

د  Nي. د همدې دکرتین پربنسéیفغانستان کې .ین%ا
امریکې او ناتو د رستیرو شمیر په افغانستان کې یولک 

ول په ده شاو ت هډdرون. د ج%�ي او شپیته زرو ته لوړ شو
 امریکا او ناتو د د زرهاو تنه ملکي انسانان ووژل شول او

. او په پای کې د دغه عسکري پوLونو ل%'ت لوړ شو
امY رسه مخامخه شوه. کله چې ولسمرش کرتین د ناکد 

اوباما د دویم Lل د پاره ولسمرشۍ و�dله یو بل د 
کرتین رامنlته شو د دغه دکرتین بنیاد دا وه چې سوله 
په افغانستان کې هغه وخت .ین%یNي که چېرې امریکا 

کاله تر پایه پورې خپل پوLونه له افغانستانه  2014د 
یر تر درې لکه پورې وبايس او د افغان د Lواکونو شم

الس اخيل او له  خوا طالبان له ج%�ېلوړ ک�ي له یوې 
بلې لورې د پاکستان او ایران سیاسی تشویش لرې 
کیNي او د افراطي غورLن%ونو حساسیتونه کمیNي بیا 
به د کابل حکومت او طالبان د سولې خربې اتر پیل 
ک�ي او د امریکایانو د همدې دکرتین پربنسé کرزی 

ې لویه جرdه جوړه ک�ه او د سولې عايل شورا منW د سول
  له.ته راغ

نه لویه  ،دا دکرتین هم د ناکامY رسه مخامخ شو 
جرdه، نه د سولې عايل شورا او نه درې لکه افغان پوځ 

، نه د وډان%ل ، نه طالبانو د سولې ډdر تهنتیجه ورک�ه
 .ایران او نه هم د پاکستان سیايس تشویش لرې شو

و او ش کستان او ایران سیاسی اشتها ال لوړهپابلمقابل د 

غوmتل چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ  ههریو 
سیايس تشه ډک ک�ي او د دې دکرتین د ناکامY له 

تنه افغان پوLيان، طالبان او وليس وو کبله په زرها
و�dي ووژل شول او د دغه دکرتین د ماتې په پای کې 

Lواک د داعش په  کال یو بل خون�ی پوLي ۲۰۱۶په 
ې د چزیات شو کې ور نامه د افغانستان د ج%�ې ډdر 

  شو.  سولې د .ین%'ت بهیر ال ک�کېچن
ډیر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان داعش د 

ه پبلکې د آی اس آی یوه اجیره ډله ده. عراق داعش نه 
رمپ تد پاره  لهافغانستان کې د سولې د .ین%'ت 

سé د کرتینو پر بنیاسی پوLي د س دکرتین: د ترمپ د
امریکې پوLونه ترنامالومې مودې پورې په افغانستان 
کې پاته کیNي او خپلې مرستي به د افغان پوځ رسه 
جاري وساº، امریکا خپلې مرستي پرپاکستان کموي تر 
(و چې پاکستان طالبان دی ته اړ ک�ي چې ارومرو د 

د دی  اسولې میز ته کیني. امریکد کابل حکومت رسه 

په  ه کرکه وmیید پاره چې د پاکستان په وړاندې خپل
پاره هند د پاکستان  لها کې د لوم�ۍ Lل جنو» اسی

ډیرۍ افغانان په  .پرLای خپل سرتاتیژیکه پارت� و.اکه
دې باور دي که چېرې امریکا په رmتینې توdه پر 
پاکستان سیاسی فشار ډیر ک�ي او اقتصادي بندیزونه 

حتي د پاکستان په وړاندې د پوLي  پرې ول%وي او
Lواک (خه کارواخلې پاکستان مجبوریNي او پاکستان 
 دې ته اړ کیNي چې طالبان د سولې میز ته کینوي او

په افغانستان  .بالخره په افغانستان کې سوله .ن%یNي
ډله خپله تعریف ورته لري  ههر . ج%�ه دومره مغلقه ده

رته dوري. او د خپل تعریف په اساس د حل الر و 
ستان افغان په دې باور دی چې تر ډیره بریدهحکمتیار 

کې دا یوه قومي ج%�ه ده چې شkيل  په ډیرو سیمو
واړي غالندې له او ن�یوال ایتالف د تروریزم تر نامه ا.لو 

په افغانستان کې د پ'تنو برشي قواوې، روزنیز، 
تعلیمي، سیايس، اقتصادې او .ولنیز بنس�ونه یې دومره 

 Kغیر  کې ديش تر (و چې پ'تانه په افغانستان ړن
باور  ني نور په دېیونه لري. Lپ'تنو رسه د سیالیو وس 

دی چې په افغانستان کې ج%�ه یوه نیابتي ج%�ه ده 
ایران او روسیی د امریکا رسه، هند د پاکستان رسه 

ا Nي. بیجن%یخ او په استخباراº میدان کې مخام
é طالبانو په مانستان فغا روسیې د داعش پروړاندې د

جن%یNي. امریکایان وایي چې موږ د تروریزم په وړاندې 

غانانو پر Nو او د افکې جن%ی وcبان د افغانستان په کلیو او
cو بریدونه کوي خو د تروزیزم پرضد د کلیو او بان

افغانستان له خاورې د باندې نه جن%یNي. د افغانستان 
دې د النتر نامه پ'تانه ولس له تروریزم رسه د ج%�ې 

cه د و بریدونه او د ملکی خلکو وژنافغانانو پر کلیو او بان
برش ضد جنایت او د .ولو ن�یوالو اصولو او موازینو خالف 
عمل بويل او یو Lل بیا د امریکا د متحده ایاالتو له 
حکومت (خه غواړي چې له تروریزم رسه د ج%�ې په 

  . .نامه له افغان وژنې الس واخيل
نی ولسمرش کرزی په دې باور دی چې د پخوا

افغانستان د سولې کيل د امریکې او پاکستان په السونو 
خو ماته دا نظر متضاد mکاري Lکه چې په  هکې د

او  یافغانستان کې د ج%�ي دوام د پاکستان په �dه د
د امریکا په تاوان. د کابل حکومت خو د ج%�و ل%'ت 

ل%'تونه امریکا نه ورکوي او نه کوم بل هېواد، .ول 
ورکوي نو Lکه نن امریکا غواړي چې پر پاکستان فشار 

Lني افغانان بیا په دې باور دي که چیرې د  .ډیر ک�ي
سقویانو یا شkيل .لواله سیاسی پوLي Lواک د کابل له 

سولې  دبه حکومته کم يش، اداری فساد کم يش طالبان 
خو  یNي.سوله .ن%به میز ته کیني او په افغانستان کې 

چې که چیرې د کابل  یدوکرتین دا د ود سقویان
حکومت ډیورند په رسمیت وپیژ� بیا په افغانستان کې 

Nي. له بله اړخه د پاکستان حکومت هم په ی%ینسوله .
همدې .ین%ار کوي که چیرې افغان حکومت د ډیورند 
کرmه په رسمیت وپیژ� او د هند رسه خپله سیاسی 

خو  .تان کې سوله .ین%یNياړیکې پرې ک�ي په افغانس
(ه چې مالومه ده اوهی� یوه افغان هم په دې باور نه 

چې د افغانستان د سولې عايل شورا په افغانستان  ید
اوړنه ولري ر به کومه السته ن%'ت کې یکې د سولې په .

برعکس ډیر افغانان باور لري چې حزب اسالمي په دغه 
والی رې یو (ه کله ال  واتر  والره کې د بین االفغا� خرب 

له بده مرغه په افغانستان کې د سولې .ین%'ت  .يش
یوه ډیره پیچلې �d اړخیزه کشاله ده او هی� یوه افغان 
یا بهر� ته د حل عادالنه الر (رdنده نه ده، نه طالبان 
کابل حکومت ختموالی يش او نه د کابل حکومت خپله 

نستان په افغا .يشی ن%وال یولکه په .ول افغانستان کې .
  وړاندې یوشمیر خõدونه (رdند دي:  رکې د سولې پ

د طالبانو کمزوره پاشلې مرشتابه سبب شوې چې 
سیاسی خوله و نه لري، سل پرسله حکومت غواړي د 
خون�ي ج%�ې په زور، بهرنې Lواکونه افغانستان نه 

ه نه اخيل . پخوشې کوي نوLکه طالبان له جن%ه الس 
 ت واکمن دی، سقویانزورې حکومکابل کې یوه dد کم

 خپله �dه هم په کمزورې حکومت، اداري فساد او د
توdه په  هپ بهرنیانو په شتون کې ویني، پ'تانه د ولس

افغانستان کې په تیرو (لوی'تو کالو کې ډیرتلفات 
يې  نیز Lواکورک�ي او سیاسی، پوLي، اقتصادی او .ول

ه خپل کور کې اور م� کوالی کمزورې شوی په خپله پ
تلې غ' ،د یو خپلواک ه، پاکستان، ایران او روسينيش
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په  یې  هافغانستان تحمل کوالی نيش نو نیابتي ج%� 
یره . د افغانستان ج%�ه ډهافغانستان کې توده ساتلې د

ېچنه ده افغانان یوه ورځ په mارونو کې د داعش او �کک
طالب له آدرسه او بله ورځ په کلیو او بانcو کې له داعش 

ه د مبارزې تر نامه الندې د امریکایي او طالب رس 
Lواکونو لخوا په ®باریو کې وژل کېNي او د طالبان او 

بریدونو کې وژل کیNي او د  يار حداعش له خوا په انت
غه ه نامه وژل کیNي او دې له خوا د پ'تانه پشkلی .لوال

Kو  ،ل�ۍ ورځ تر بلې زور اخيل او افغانان د رنd Kو رنmا
ورته  طالبانو منلې چې سوله . ي.رسه مخامخ د

Lي کوي چې که د بهرنیانو پو  لوم�يتوب لري، خو .ين%ار
انه به وررسه ج%�ه رو  ۍنستان کې وي، دو اشتون په افغ

وساº. د کابل حکومت وایي چې طالبان لوم�ۍ د 
افغانستان اسايس قانون په رسمیت وپیژ�. افغانستان 

اه ورکولو ته د پناو پاکستان د وړاندې نه په يو بل تره%رو 
 .تورونه ل%وي او کابل او اسالم اباد دغه تورونه ردوي هم

ارشف غني وویل "که طالبان دا فکر کوي چې افغان 
Lواکونه یې مات ک�ي دي دا خام فکر دې له رس (خه 
 Nوبايس. دوی یو انتخاب لري یا دې سوله وک�ي، مون
هم وینه تویول نه غواړو مونN د خپل Lان دفاع کوو 

ه ولې پ .جنK بس دی یوازنY الر سیايس الر ده
په  هغه Lایه چېله افغانستان کې سوله نه .ین%یNي؟ 

افغانستان کې ج%�ه له بده مرغه له پیچلو ج%�و (خه 
 Yاو کورن Yسته بهرنõب ºاړ خیزه، استخبارا �d یوه

ج%�ه ده چې ميل، سیمه ایز او ن�یوال اړخونه لري او په 
نه لري غوmت ېیله ډله خپله Lان%� یوه mکه هر کې ج%�ه 

او تر ننه هر یوه برخه واله ډله باور لري چې خپله موخه 
Lکه د سولې  د ج%�ې له الرې ترالسه کوالی يش نو

 دومره ساده او آسانه کار نهکې .ن%'ت په افغانستان 
. کابل حکومت هم په دې باور دی چې ج%�ه �dلی دی

 روانه ج%�ه �dلیی چې يش او طالبان هم په دې باور د
یلی دی چې په سوله کې خیر دی او هر يش. خدای و

شی چې پیل لري پای هم لري. هر افغان دې سولې ته 
د لوم�ي رضورت په سرتdه وdوري او پخپله برخه کې 

  .دې ورته کار وک�ي
 په افغانستان کې د تلپاتې سولې په هیله

  

 
 نن%رهار -نعkن دوست

mار لویدیW، نیازبیک کې اوسېدو. دلته یوه ورځ  د کابل
زموږ د کور خواته واده و.Lینې خپلوان مو هم ورته رابلل 
شوي وو، چای ('لو ته موږ کره راغلل. یوه له جیبه 
بلنلیک را وویست راته ویل یې : ته دا جملې ولوله ؟ 
cdوډه پ'تو یې لیکلې وه. نه یې مبتدا معلوم و او نه یې 

ر خپلې بکسې ته الس ک� او وه یې ویل : دا خرب. بل ژ 
خو د واده کارټ دی راسه ، رسمي کارتونو کې د پ'تو 
حال وdوره ! هغه خربه پسې وغlوله : زما په باور، دا د 
پ'تو د بدرن%ولو لپاره شعوري ه«ې دي. که داسې نه 
وي ولې دري او ان%لیيس کې دومره غلطY نه وي ؟ ته 

او  ( Banner ) مینارونو بی�ونهالړ شه د ورکشاپونو، سی
دريس مواد وdوره ، او بیا یې دري او ان%ریزي له پ'تو 
رسه پرتله ک�ه ؟ بل مل%ری چې تراوسه غلی ناست و ، یو 
دم یې په زن%انه .پ راک�: د عدلیې وزارت له خوا دې 
چاپ شوی قانون لیدلی ؟ ته هلته وdوره چې د قانون پر 

ل شوي ؟ هغه خپل لپ پ'تY په پ'تو (ه ملنcې وه
.اپ پرانیست او بیا يې د هغه قانون د پ'تY عکس را 
 mکاره ک�. په سرتdو مې السونه کی'ودل ، .ول پ'تانه،

یو  -چې په وليس جرdه کې دي او که په کابینه کې یو
مې له نظره تیر ک�ل او له سوزه مې بدو رد ورته وویل. او 

ه ه ژبې رس دا Lکه چې په یوه ملک کې چې د اک¯یت ل
دا شان چلند کیNي ، او اک¯یت په مقننه او اجرایه قوه 
کې هم mه پریkنه استازي ولري نو بیا خو دې داسې 

 د پ'تY پر یوه خوا لیکل شوي و:…. استازي رس 
(قانون محو خشونت علیه زن) او په بله خوا یې لیکل 
شوي وو:( د lmې پر علیه د تاوتریخوايل د منع قانون)! 

د خپل میلمه خربه ( د پ'تو د بدرن%Y شعوري ماته 
ه«ه ) رmتیا mکاره شوه. تاسو د ورکشاپونو ژباړل شوي 
دريس مواد وdورئ. ډيری وخت دغه مواد له ان%لیيس 
نه دري او بیا له دري Lنې د ډېرو کمزورو کسانو له خوا 

پ'تو ته داسې ژباړل کیNي چې پ'تانه هم اړ يش د 
فاده وک�ي. پ'تو او دري پ'تو په Lاي له دري است

دواړه زموږ خوږې ژبې دي ، موږ د یوې ژبې بدرن%ي او 
له هغې رسه بې انصايف هم نه غواړو، خو له پ'تو رسه 
بې انصايف روانه ده او دا بې انصايف د دې المل dرLي 

چې پ'تانه خپله ژبه پریNدي، خپله ژبه ورته کمزورې 
ته یې په ا وروسmکاره يش. لوم�ي dام کې په لیکلو او بی

ویلو کې د کمرتۍ احساس وک�ي. موږ اوس په لوم�ي 
پ�او، کې یوو. وdورئ همدا اوس هم په ډيری پ'تنو 

په  …سیمو کې قوالې، سندونه، خطونه، بلنلیکونه او
دري لیکل کیNي. او چې لیکونکي نه پوmتنه وک�ې نو 
درته وايي چې پ'تو کې داسې روانې او لنcې جملې نه 

Nینې ژباړونکي دا هم لیکل کیL ي! همدارن%ه، شاید
ووايي چې پ'تو ته ژباړه ستونزمنه ده ! خو داسې نه ده، 
دوی په غلطه تليل. د دې کار اصيل علت دا دی چې 
دوی خپلې ژبې رسه فاصله نیولې او په اړه یې معلومات 

 -نه لري. دوی نه دي خرب چې پ'تو ژبه کې پی�ۍ
یدې. دوی د هلمند د پی�ۍ وړاندې هم روانې ژباړې ک

رسوان (ساروان) له ابو محمد هاشم نه ناخربه دي. د 
هـ.ق کې ۲۲۳(سالو وږمه ) اثر لیکوال هاشم رسوا¶ي په 

زو ک�ی دی او بیا علم پسې عراق ته والړ . رسوا¶ی هلته 
له ابن خالد ،چې په ا» العینا مشهور و، عر» ادب زده 

شعر  پ'تو ته د ک� او د خپل دغه استاد ډیر شعرونه یې
په ژبه را وژباړل . د بیل%ې په توdه یې د ابن خالد د عر» 

 : شعر دغه ژباړه ولولئ

ژبه هم mه وېنا کاندي چې يې وينه د خاوند په الس 
ک'ې زر او درهمونه ژبور ورله ورLي وېنا يې اوري د 
درهم خاوندان تل وي په وياړونه که درهم يې Lينې 

 يې وي په خ�و پېژندونه که ورک شو يش نتيل په ن�ۍ
بcای سو¶ې وبويل خلق وا� دا وېنا ده رmتياېنه له 
رmتونه که بې وزلې ووا� رmتيا خربه نور ووا� دا خو 
سو¶ې تېرونه هو درهم mيندي هر چا له لويه برخه د 
درهم د خاوند هر Lای پر�ونه درهم ژبه ده که (وک 

 الونهژبور کيNي ده وسله که (وک پرې کاندې قت
دغه شان که (وک تفسیر یسیر او تفسیر بدر منیر 
ولويل نو پوهیNي چې پ'تو کې (ومره خوږې ژباړې 
کیداي يش. تفسیر یسیر مولوی صاحب مراد عيل 
کاموي د امیر شیرعلیخان په دوره کې لیکلی دی. د 

هـ.ق کې پیل شوی ۱۲۸۲دغه تفسیر رشیف لیکل په 
ست محمد خ�ک وو. همدارن%ه بدر منیر تفسیر د دو 

هـ.ق کې لیکل شوی دی. ۱۲۷۵صاحب دی او په کال 
دغه بیل%ې mيي چې پ'تو ژبه کې له ډير پخوا ژباړې 
معمول وې او دا هم mيي چې دغه ژبه کې هر ډول 
موضوعات په ډيره خوږه بõه ژباړل کیدی يش خو چې 
ژباړونکي یې د کار س�ي وي. دغه شان اوس هم په 

 پ'تو ته داسې روانې ژباړې لس%ونو لیکواالن لرو چې
ــ په کار  کوي چې د اصل dومان پرې کیNي. وړاندیز: ـ
ده چې هر ډول رسمي او غیر رسمي سندونه وړاندې له 
چاپه د یوه داسې کمیسیون له نظره تیر يش چې په 
پ'تو ژبه کې پوره مهارت ولري. خو دې کمیسیون کې 

ن نه اباید زموږ د کابینې د یو شمیرو غ�و په (یر کس
وي چې یواLې له وليس جرdې (خه د رایې اخستنې په 
ورځ یې (و جملې پ'تو وویلې او بیا یې یوه کلمه هم په 
ــ پ'تو ته دې دوهم الس مواد نه ژباړل  ژبه رانه وړه.ـ 
ــ لیکواالن او په دغه  کیNي، دا کار ژباړه بیخونده کوي. 
 نوم جوړې شوې .ولنې دې هم چوپه خوله نه پاتې کیNي
او نور دې ژبه په شعوري او یا غیر شعوري توdه بد 

 .رن%یدو ته نه پریNدي
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  ژوند �کلی دی
  ن به�/بلخ مېرمورې�م� ضياييلیکواله: 

 هلستومانه  ېست/ . وروسته بيا راغلم ېمود هله "
هم "ه مې خو بيا ؛ 1انه لرې په 1ان پسې 2ر1ېدم

   .ونه موندل
 :ل1ان رسه مې ک/ 

1انته شا ک/ي او بيا وايې چې ما  ،"ومره عجيبه يې
 .? ونه موندلېخو ه

کې مې  ه1مک یپه خال چېرې لرې يوازې الړم. نن
ې ماو ډار  ناهيلتوب ولKخپل ه. ک/  هجوړ  وړه کنده

لکه . ړولېواخاورې مې پرې Mې او  لپکې واچو 
حه مې فات .تمسکېنا ورته داسې ،نېېقرب ته چې ک

 .خپل 1ان ته ستنه شوم ېRته تر او ب هپرې وويل
 ه ساه واخيسته.راماخپل نارام وجود کې ايله مې 

خو  ؛رمان غTېTماپخوا نه پوهېدم چې په کوم 
بس 2يالس   يې راته اندازه مهمه نه ده،اوس 

 .اخلم او په خپله خوMه مې ډکومر 
. خوږوم ېزه ي ژوند تريخ هم يشمې اوس که 

ی. شکر! رولاوس مې "وک پر 1مکه نه شې 2وذا
  /ې ده.اوس مې په خپل 1ان تکيه ک

̀ د    ی.نن مې دا زده ک/ل چې ژوند Mکل
چا منت مه ېنو د ه ېې دا Mکال ووينړ غوا ته هم که

 اخله!
له کتو وروسته دې 1ان ته شاوخوا Mکال ته 

 او /هيې کدرک  ،خپل 1انته ارزMت ورک/هو2وره. 
   .خربې يې واوره

 پيالېله ايdې  او1ان دې د خپل 1ان مېلمه ک/ه 
 .و"dه یيو غ/ب چا يې

په غېT  ې1ان د ،له خپل 1انه تاو ک/ه دې السونه
̀ . ژوره ساه واخله .کې کلک ونيسه 1انته مسک

  .د Mه ژوند هيله ورته ورک/ه شه او
  :ورته ووايه

دا ته ېتر نورو مخکې ک او پکې ژوند مgده ده((
ن ابرياليتوب ته 1او  وک/هنو مgده  ؛کامياh وايې

  ورسوه.))
  

  

  
  عبدالوهاب سرتير

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   مال ! راغلی یمه سپین ووایه
   خپل دین ووایه ماته دې الره د

   که خوادی نه بدېTي 2وره مال
   زما 1واب په ورين جبین ووایه

   رشیعت "ه وائې دې عام قتل ته
  ایهنن راته هر"ه يه یقین وو 

   خلکو جوړ کورونه چې ورانوي د
   یا پرې لعنت یا آفرین ووایه

   چا السونه چې په وینو رسه دي د
   1ای ئې جنت یا تاترین ووایه

   که دا Kول جرم وي 2ناه ئې g2ې
   نو مرتکب ته ئې بی دین ووایه
   که داعمل وي مخالف له دينه

   ده پرې نفرین ووایه همال ! 2نا
   مه پ�وه که مسلtن ئې نو حق

   تورو ته تور، سپينو ته سپu ووایه
   الله دې خالص له دې بالوو ک/ي موږ

   په دې له مارسه امu ووایه
   رستېره ډېرو ک/اوونو نه پس

  !حقیقت بری قــــرین ووایه ؟ د 
  

 

 پYتانه وژ�
 دا غلیم رانه د رس پ'تانه وژ�
 د کابل او پې'ور پ'تانه وژ�

مسلkن دينه پوهیزم چې کافر که   
 کله وایی چې پخال یې ک�ه خفه دی

 خو بیا کله مرور پ'تانه وژ�
 هی� یې زړه ورباندې سوړ نه شو خاونده!

 هر سحر او هر بی%ا پ'تانه وژ�
 واه درمله! اوس د تورو پاچاهي شوه

 چې Lالنده لکه ملر پ'تانه وژ�
*** *** *** 

*** *** *** 

 )وتبزرگداشت از جناب بزگر و رسانه دع(

 !ستايش از مردی که قلم را نفروخت
  

 استاد کمباور کابلی

 همرنگ زالل چشمه ساران
 همزاد طراوت بهاران

 روزنامه نگار با شهامت
 مردی زگرامی ياد گاران

 بر خرمن ناکسان چو آتش
 توفنده چوموج آبشاران
 دعوتگر دل به رستگاری

 ! پاکيزه و ناب همچو باران
 «طارق«کم زاد خجسته ای چو 

 ! گيتی ، به فراز روزگاران
 ! رسوش ، اثر خزان نه بيند

 !آزادگيش ، زيان نه بيند
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 ماته دې Fالن په وینو رن� ایYي
 ډیر دې تاویزونه په پالن� ایYي

 زلفې دې خورې ک5ې %کاري %کارې
 ن� ایYيولې دې دامونه رن� په ر 

 ما وژنې له سرتFو دې خرب شومه
 غيش د بÆو دې >ن� په >ن� ایYي

 =ي را=ي Fودر ته د جنت وږمې
 عطر د سینې دې په لون� ایYي

 شمع مې د سرتFو ستا Fریوان >اري
 %کاري چې دې هلته پz پتن� ایYي
 عطر د رسو شون,و دې زمزم ـ رشاب

 زړونه دې ای³ن رسه په جن� ایYي
 شق)) لیدو په �ه ويتل به دې ((عا

 سل دې تهمتونه په ملن� ایYي
 

 

 ما د دوزخ نه زړه خوږلن راوړی
 ته پرې کوثر شه د جنت پ�تنې
 په دې پ%ړيو او شملو دې بال

 ستا د پوړنې د عزت پ�تنې
  وطنفروشه بٻغيرته سړي

 دوی دې لو,ي شي ستا د پت پ�تنې 
 عاشق لون%ين فنا

  

     

 ه تو خسته خانه ميرفتیشب ک
 خانه تاريکتر ز روزت بود
 پشت در منتظر نبود کسی

 که کنون ميرسد ز ره نفسی
 درب ها بسته

 خانه ها تاريک
 گوئی هر چيز

 بی نفس شده بود
 در و ديوار

 چون قفس شده بود
  آب و دانه

 در اين قفس بسيار
  ليک

 هر ميله همچو يک شامار
 بوی نانی که تازه پخته شده

 طرفهر 
 پر ز قصه ها بسيار

 همه جا پر ز درد طاعون بود 

 قسمت تو به روی ميز
 کمی

 نان خشک و کچالو
 از شب پيش

 کمی
 پسخورده های خاتون بود 

 صبح ها
 هر که

 پشت کار خودش
  مرد بيچاره

 پشت کار همه 

 عطر و پودر
 نصيب بيرون بود

 تير و خنجر
 به خانه قانون بود 

 يک ترازوی عدل
 دبی پله بو
  حرف او

 حرف حق و فيصله بود 

  خوب شد
 مرد بينوای خبير

 تو از اين شهر بيوفای هوس
 سوی دنيای عشق و دل رفتی 

  عاشق لونگين فنا

 ین فناعاشق لونگ                       
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 مولوي محمد يونس خالص
 

 شيـطـان ترينه جـوړيـTي چې انسان يش کو"ه ډب
  يـاران يش تـرې بـيـزاره، چې يـاران يش کو"ه ډب
 نـن دلـتـه، سبـا هـلـتـه، کـلـه سـم او کـله کـوږ يش

  سـم جـوړ شـي منـافـق، چې مسلـtن شـي کو"ه ډب
 ـل ملـت په نـورو پـلـورينوکـر د استعـtر شـي، خپ

  د کوم هـيـواد چی پـوه مـيل 1وانـان شـي کـو"ه ډب
 وبـا شـي قام کې 2ـ�ه، د ژونـدون بـيــ/ۍ چـپـه شـي

  د چـا چـې مـاليــا ن او واعــظـا ن شـي کــو"ـه ډب
 وطـن سـا تلـی نشـي پـه چـوک` چـې کـ/ي جـن�ـونه

  کو"ه ډب 2يـدړې ترينـه Mې دي، چې زمـريان يش
 د هـرې کو"ې سـپی يش، د هـرچا ډول ته به نا"ـي
  1ان پـلوري په پـيسـو، چې مامـوران يش کو"ه ډب

 پرون یـې د خـلـقـيـانـو، نن زمـونـT به مـداحي ک/ي
  چـې کـلــه شــرمـيــدلــي شـاعـران شـي کـو"ــه ډب

 وجـدان تـرې کـ�ه واخـلـي، لـيـاقـت یـې رزالـت يش
  الو نه کم سيال يش، چې سياالن يش کو"ه ډبکم سي

  خالصه خRدې غواړه چې شپې ور1ې دې ترخيTي
  که غـلـه شـي مـجـاهـد، او رهـبـران شـي کو"ـه ډب

***  

 کمباور کابلیاستاد 
  

  فرو افتاد همچون خر به گل» دولت وحدت «
  اما رس به گلماندست ،    پای او اندر لجن

  آور است  نوکری همراه نکتائی، خجالت
  شوق بی اندازه پیدا کرد، این چاکر به گل

  شد »استاد«بچه رقصانید، مکتب هم نرفت، 
  کی نشیند زورق این خیل گانگسرت به گل!

  حارضی در صبح امضا میشود، مامور نیست
  کار، آلوده به اغراض است و هر دفرت به گل

  س بر سینهء ملت، نشانداین غالمان را چه ک
  این طرف با فضله، محشوری، آن سو تر به گل!

  دولت بعد تقلب، باطل اندر باطل است   
  تا به کی بازی کند این طفل بازیگر به گل

  تا قیامت از وطن» جهادی«باج می گیرد 
 و چشم تر به گل ! »قوماندان«ملت و تاراج 

 
 ومسک  -امرالدین رسحد   

 من,ي یې وهلی يو پYتون په کلی کور کYې

 دا یې وویل:چی لروبرسو=ی په اورکYې

 ماتری اوریديل په غوږو می یو خرب دی

 نوی راختلی %کلی ستوری لکه ملر دی

 راشی زمونS ان§5 ته په جرFو په مرکو شو

 مو2ی شو قوت شو ژر اوچت په خپلو پYو شو

 ډیرو واوریديل دا خربي خونده وري وې

 یې رو%انه لروبر یې دا منيل وې الره

 خلکوورته وویل مالومه دی نن الره ک5ه

 فکردی کوه په %وخربو مونSه خوشاله ک5ه

 دی مونS ته بیان شو وویل: دا مې قسم دی

 وینه کی ده مینه دغه =ان مې د وطن دی

 دی ژر په کار شی» بزFر«دعا وشوه د خلکوچی

 شیچی ویجاړکلی زمونS %ار »دعوت«جوړ دی ک5ی

 ضمیر مجبور ک5 ٬خپلوغمNپلو ته خدمت 

 ژوند د زمانی او حوادثو دئ مدیر ک5

 د زړه کیيس» عوت«اوس نومونSه لولو د

 خوږي ترخي»بزFر«تیرشو یو لوی عمر په

 ډیوه رو%انه وي» دعوت«تل دی د 

 وړان§ې یې تودي مخ یې =النده وي

  د نومرب شلمه 2011 -مسکو

  

 

 

 

  ؟ډير رایادیNي چې دا ولېنن مې بیا 
  چې دا ولېورپسې مې زړۀ خوږیNي 

 په سینه کې خو مې زړۀ په درزیدو دی
 هم مې اوmکې را(«يNي چې دا ولې

 ک�مه چغې چې تر تا مې اواز درشې
  خو مرۍ ک'ې مې اودریNي چې دا ولې

 یادوې مې زه پوهیNم دروغ نه دي
 چپه سرتdه مې رپيNي چې دا ولې

  یواLې ته نادانه نه یې وږۍا
ولې محبت کې داسې کیNي چې دا  

 

 زه ستا د حسن نغمه dره شومه
 ایله د مینې نه خربه شومه

 ډیر کتيلما ته په مینه خلکو 
 چې تا راوکاته اوتره شومه

 تا چې اختیار ک�ه د جن%ونو الره
 پوهیNې (ومره در په دره شومه
 تا د پردو په خوله خفه ک�مه زه

 ای دا دی الړم مروره شومه
 په سن%دان ای'ی دیما زړه  اوږۍ

 Lان ته زرdره شومه Lان .کوم،
 

 م منې؟په تا سیل ستا د وطن کو  
 م منې؟ر په خپل زړه د دmمن کو وا

 ډوبهچادري مې په رس ک�ې ساه مې 
 م منی؟شکایت نو د ملن کو 

 چې یو بو.ې یې هم نه کیNي زما
 م منې؟خسkنه د یو چمن کو 

 خلوقخلک وک�ي فریادونه د م
 م منې؟زه فریاد له خپل بدن کو 

 له مې دی الس پروتو یمه په خ اوږۍ
 م منې؟ن کو هره ورLې Lنکد

 

 د اوږۍ د شعر 9و dونې



          

 www.dawatmedia24.com – www.dawatmedia.com – www.astv24.com 

 عمر بورا زما�
  که په لر دی که په بر دی یو افغان دی
  په تورخم کې چې جن�ېTي په تاوان دی
  خپله خاوره پdتو نخوا کې چې اوسېTي

  په پdتو او پdتونواله Mه MکارېTي
  پdتونخوا  کې اوردو ژبه ک/ه حاکمه
  په دې خاوره یې پdتو ک/له محکومه

  اوردو او ان�ریزي ک/ه رضورت ژبه یې
  پdتو یې لرې له پوهنې او هستي ک/ه

  دا، نصاب راته پنجاب بیا داسې جوړک/و
  چې جناح دپdتون پالرلیاقت یې ورورک/و

  اتالن د پdتنو یې غداران ک/ل
  ډیر کلونه یې بې له جرمه دوې بندیان ک/ل

  بیا جناح زمونT قاید او رهنt شو
  ابديل زمونT پردی شو د بل چا شو

  پdتون لرې د پdتو دود او دستور شو
  د پdتون پdتونولی یې هیر منشور شو
  مر2له زمونT رسحد بیا تور  پنجاب دی
  دغه خاوره د پdتون،دی یې ارباب دی
  یو حویت یو مو تاریخ په دې جهان دی

  که خوشحال که صمد خان فخری افغان دی
  پنجاب هند رسه سمون ک/ی  مل�رو

  ای Mاغلوجن� یې راوړ پdتنو ته  
  دواړه خواته د تورخم مرمه پdتون یم
  خپلو وینو کې لت پت یم 1ی�رخون یم

  ورورول`  "ومره نارې  ک/ې پنجابی دی
  دپdتون په مرګ خوشحال دی شیطانی دی

  لر او بر دا  پdتانه یې دوMمنانان ک/ه
  سوات بونیر کې یې کورونه زمونT وران ک/ه

  کراچې کې بی 2ناه مونT شهیدان ک/و
  هیله او بهانه یې غالمان   ک/و په

  بې اتفاقه چې پdتون دی ناتوان دی
  Mه پتمن دی جن�یالی دی خو نادان دی

  پنجاh سیندی ته ورور وایې پ�ان دی
  دپdتون رسه په جن� دی چې افغان دی
  د کشمیر ،وا2ه ج�/ه یې په تورخم ک/ه

  پdتون خاوره یو1ل بیا پنجاب په غم ک/ه
  پdتانه ک/لپه باب/ه کې یی  قتل 

  "ه یې بند په زولنو په زندانه ک/ل

  دا تور فوج د پنجاب پdتانه وژو�
  هم  بلوچ بیا په هیله بهانه  وژ�

  که پونجاوه که جناع وه زمونT نه دي
  چې پردو پسې روان یو نو دا "ه دي

  خپله خاوره خپل اخیتار د نن اوز دی
  "وک چې تللې په دې الره Mه اغاز دی

  پdتون د پالر بچې یو یوه مو وېنه د
  یو مو پت یو مو عزت دی م/ینې یو

  له یو بل رسه ج�/و کې زمونT زیان دی
  دغه کار نه د پdتون نه مسلtن دی
  له پdتون رسحده لرې دا ج�/ه کا
  مر2الې نه  یې پنجاب ته ورخوره کا

  اتفاق او د یووايل مو پیام  دی
  بورا نظم کې پdتون ته دا پغام دی

  
  

  رسه را1ي چې لوی افعانستان شو
  په لر او بر کې یو افغان شوه رسه

  د احمد شه بابا راپاتې وطن
  یو1ل چې بیا یې وکداران شو رسه

  د خپل وطن د ابادۍ په خاطر
  راشًی د صلې لوی کارون شورسه

  فخرې افغان ارمان په 2ور پوره ک/و
  د خپلې خاورې وارثان شورسه

  کېTي په علم پوه لوی کارونه
  را1ې په دغه الر راوان شو رسه

  د بورا خوب به بیا تعبیر پیدا ک/ي
  که بیا یو 1ای په دې جهان شورسه

  

  هلته ك/ي 1وا� �2ا
  دلته دبوډا ژړا

  هلته Kول خومار ،خومار
  دلته ده  ژړا دوا

  هلته دا مستي د ژوند
  دلته مايويس سزا

  هلته رن�ينه ژوندون
  ادلته ده مستي فن

  ستا 1وا� 2ناه ، 2ناه
  ستا پRي دعا، دعا

  هلته د شهوت ملبې
  دلته ده س/ه هوا

  هلته ولولې دژوند
  دلته 1نكدن  دچا

  اوس چې دا 1وا� لرې
  نه لري بقا بورا

  

  چې مې نظر په يو نظر كې بند شو
  داسې مې زړه په يو برش كې بند شو

  اى د ازاد نظر ازاد پر وازه
  كې بندشو "ن�ه وزر دې په سفر

  اوس مې نظرپه نورو الرو نه 1ي
  چې مې نظر په يو Kكركې بند شو

  چې مې نظر په هر لور Mكار كولو
  "ن�ه دعشق په يو چكر كې بند شو

  دا كوم نظر داسې اسR ك/و بورا
  د غاړې هار شو په ه� كې بند شو
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 د �اغيل نسیم ستوری د شعر 9و بیلaې

 

 ـا دیلـي   اور     بل ک/ی چک  "ېـ/نـه   وکــ/ه    چې   په 
 ـا   دیــانـــــدې    وژلــــی    چـپـــdــتــون  ،   پdــتـــون    بـ

 دی چــا   ـه  دغه   زمکه    زېــTولی پ  د    وخت  فرعو ن
 چـــــا   دی  ن    بـــانـــــدې    وژلــــیپـــdــتــون  ،   پdــتـــو 

 دا   چــې    د    مـیــنــې    اوس     اقــــرار     نــه    کـوي
 د    مــحــبـــت     چــې     کــار   و    بـــار    نـــه     کـــوي

 ي    کـــرې    دويد    ژونـــد   پـه   للــمـه   کــې   اغـــز 
ـــوي ـــه    ک ــې    چــــې    الر    نـ  د   زړه    پـــه    الره    کـ

 ا دیپه   الس  کې   بیا  ورک/ی   چـورته      د    مینې 2ل 
 ــا   دیـــانـــــدې    وژلــــی    چـپـــdــتــون  ،   پdــتـــون    ب

 رور     وژنـې    دويچې    د   خپـل   الســـه   خپله    و 
 پــdــتـو   ئــې  مــور   ده   خپله   مــور   وژنــې   دوي
ــان   نــه   2ــنــ�ي ــ ـــوKــــي   2ــریــوان   د   1ـ K   ولــې 

 هـــــــم   خـــو   د  خپلـو   مــ�ــو    زور     وژنــې    دوي
 دی  چــاد   قام   بچی  مې   پردي   جن�  ته  ملسولــی  

ـــپـــdــتــون   ،   پdــتـــون    بــ ـــدې    وژلــی    چ  ا   دیـانـ
 دا   چـــې    مــنـکــــر   دی   وائــــې    خـــبــر    نــه   یمه
ـــه    یـمه  زه    پـــدې    1ــای    کــې    خــو    اکـــــثـر    ن

ــمه   قــســم    پـه    خــدای    چـــې    زه   رMــتــیا    وای
 سحــــــــر    مــــاMـــــام     او    مـــــازیـ�ـــر    نــه    یـمه

 چا   دی  بیا   ریبلی  پ�ي    کې  د ژوند   معصوم    فصل
ــدې    وژلــــی   چـپـــdــتــون   ،   پdــتـــو  ــ  ـــا   دین    بـــانـ

ــ ــ ـــې    د    ام ـــن    انتــخـاب   نـــه    لــري"ـــــوک   چـ  
 1ـــکه    د    میـــــنــې    خــــوږ     دریـــاب    نــه    لــرې
 د پـــردي    جـــنــ�    پـــه    ملـبو    سوزې    همدوي
 لیــک     او    لـوستــلو     تــه    کـــتــاب    نـــه    لـــرې

 دی  که   پـورته    ک/ی  چـاد   امن غT    زمونT   په  زمـ
ــــدې    وژلــ پـــdــتــون  ـا   دیچـ ی،   پdــتـــون   بـــانـ

میرمن سپوږم� خرم دغازی محمد جان خان وردک دان�لیس د جن
 اتل ک�وس� 

ده په کابل کی زی4یدلې او لویه شوې اصيل /ا/و. یې د ورد,و والیت دی. لیسه 

یې کابل کې پای ته رسولې او د لیسې وروسته د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهن:ي 

ته بریالی شوې او د ان�لیيس رشته یې دوه کاله لوستې او بیا د ج��و له امله 

Fخه امریکا ته تللې او هلته یې خپلې زده ک�ې  ۱۹۹۲پې?ور ته مهاجره شوې ده. له 

دوه کاله مخکې د ترافیکې پې?ې له  بشپ�ې ک�ي. لس کاله یې خپل بزنس درلود

امله د ډاکNرانو له خوا له کاره منع شوې او اوس په کور کې ده، درې اوالدونه لري 

 چې په پوهنتونونو کې په لوړو زده ک�و بوخت دی.

 دا هم د میرمن سپوږم� خرم د شعر Fو بېل�ې:

واد دننه د سپوږم� رUا یې لوم�ن� شعري /ول�ه ده چې په ډې ورستیو کې د هې

 چاپ شوی دی
 

 

 سفر باندی روانه یم دغرونو مزل 2ران دی
 اللیه بی لتا نه دغمونو مزل 2ران دی 

 په مخ کی مو سفر دی خو چې ته نه وی جانانه
 دست/و ست/و الرو کT لیچونو مزل 2ران دی 
 دمینی الس دی راک/ه دژوند میره اوږده ده

دیپه تورو تورو شپو کی دوختونو مزل 2ران    
 که ته رارسه نه یی ستا یادونه رارسه دی

 چی نه وي ستا خواږه خواږه خیالونو مزل 2ران دی 
 ستا نوم به هره ساکی 2له اخلمه په مینه

̀ ته بی له تا د بحرونو مزل 2ران دی  سپوږم

ـــينه شوه  شپه اورځ رن�ـ
ــنه شوه ــ  ســتا او زما میـ

 دا د لوړو غرو زمرۍ
 تا باندې مینه شوه
 دا د منزل الره مې

 اوس 2له حسینه شوه
 اوس هره شيبه دژوند 

 بې له تا غمکينه شوه
 ســتا غم ليو� ک/مه
 وچه راکې وینه شوه

 تا چې زړه کې 1ای ورک/
 Kوله لون�ىينه شــوه

 ستا په یو نظر 2له

d ونې او لن�ه پیژندنهد سپوږمې خرم د شعر 9و  

 په مرمیو لیديل زمون� زړونه
 دا په سه شی چاودیديل زمون� زړونه

ډی�یهره ناوۍ پیغله پاتی شوه کون  
نهچا په رسو ملبو شینديل زمون� زړو   

 نه *ه کی�ی نه رغی�ی نه پوهی�م
 دا په چا پسی وتيل زمون� زړونه 

 محبت ته پیدا شوی پ.تانه یو
 د الفت په تار پيېلی زمون� زړونه 

 بس دی نور دظلم زور د تابه نه یو
 دوی په هر نظر *یريل زمون� زړونه

 د سپوږمی سرت;ی چی ډکی دی له او:کو

 په رسو وینو ملبیديل زمون� زړونه
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کابل -"ې/ندوی عبدالغفور لېوال  

و چارو په موندلو کې یوه لویه ستونزه داده، د سولې د الر 
پېژندل شوې، ډیرې پوmتنې شته؛   چې روانه ج%�ه نه ده 

دې ج%�ې ری'تیني لوري (وک دي؟ ولې یې روانه  د
دې ج%�ې سم نوم کوم دی: د  ساتلې ده؟ (ه غواړي؟ د

) د Proxy Warتره%رۍ په وړاندې ج%�ه؟ نیابتي ج%�ه (
Y ج%�ه؟ د افغانانو کورنY سیمه ییزو Lواکونو د سیال
 ج%�ه؟ که کومه بله النجه؟

د پې'ور، کو.ې، د کراچY د پ'تون مېشته سیمو او .ول 
افغانستان پې'ې ددغې ج%�ې ماهیت راپېژ�. اوس نو 

 Afghanویالی شو، چې دا افغان توکموژنه یا (
Genocide (   .ده  

  توکموژنه >ه ده؟
خ توکموژنې تاریچاک. ف او جاناسوهان په خپل کتاب ((د 

چاپ ]  ۱۹۹۰او .ولنپوهنه، شننه او پې'کتنې))[ نیو هیون 
کې لیکي: توکموژنه په .ولیزه توdه هغه پېژندل شوی تر 
.ولو بد اخالقي جرم دی، چې یو دولت (مانا هر واکمن 
لوری، چریکي ج%�ه مار ې ډلې، حکومت ډوله واکمني، د 

یې  واکمن) شوروي واکمن، تره%ر سازمان او یا mکېالکي
د خپلو خلکو یا هغو کسانو په وړاندې وک�ي، چې د دوی 

  په کنرتول کې وي.
دا ک�نه د یوه قوم، مذهبي یا ژبنY ډلې .ولوژنه ده چې په 
سیستkتیک او پرله پسې توdه و وژل يش او cd .ولنیز 

  بنس�ونه یې له منlه یووړل يش.
د  هد (ې�ونکو په باور په شلمه پی�ۍ کې لویه توکموژن

ن�یوالې دویمې ج%�ې په بهیر کې د فاشیستانو په الس د 
یهودو توکموژنه وه، چې له پېنlو (خه تر شپNو میلیونو 

  کسانو پورې په کې ووژل شول.
البته په تاریخ کې د نورو توکموژنو بېل%ې هم شته، چې 

  دلته یې له یادونې تیرېNو.

یل پ د یادې علمي پېژندنې په ر¶ا کې د یویشتمې پې�ۍ د
تر .ولو خون�ۍ توکموژنه د افغانانو هغه ده، چې همدا نن 

  او سبا په دې سیمه کې روانه ده.
  ولې یې افغان توکموژنه بلالی شو؟

یوه dون%ه او نامفهومه ج%�ه روانه ده، چې یوازې د 
افغانستان په اوسمهالې جغرافیه کې نه ده راdیر، بلکې هر 

پلوه  ، چې هلته له هویتيهغه Lای وژل کوي
اوسېNي (د پې'ور، بلوچستان او کراچY پ'تانه په   افغانان

خپلو پاکستا� شناختي کارډونو کې هم خپل هویت 
په همدې تېره یوه اونY کې یوازې په    [افغان] لیکي.)

پې'ور کې تر دوه سوو ډېر افغانان ووژل شول او په سل%ونو 
هم .پیان شول، په افغانستان کې شمېرنې mيي چې د 

ما� وژنو منlنY شمېره هره ورځ پنlوسو افغانانو ته ساز 
  رسېNي.

  د دې وژنو لویې پېYې دا دي:
 ي بریدونهdا¥رL  
  ونcd هوايي ®بارونه (د بې پیلو.ه الوتکو په( 
 مو.ر ®ونه 
 د س�ک د غاړې ماینونه 
 مخامخ ج%�ې 
 یري وژنېlزن 
 ت'تونې او بیا وژنې 
  مذهبي هديف وژنې –قومي 
  او جنايي پې'ېمخدرات (اعتیاد( 
 د غالوو او جنايي پې'و عامېدل 
 او نور د .وپک او زور د .ولیز عادت شیوع … 

په دې وژنو کې حکومتونه، پيژندل شوي پوLي جوړmتونه، 
تره%رې ډلې، mکېالکي Lواکونه، استخباراº سازمانونه 

 او پ�ې ډلې الس لري.
 ،د توکموژنې بله Lان%�نه داده چې یوازې انسا� زیان نه

بلکې د همدغه Lان%�ي ملت (افغان) اقتصادي، پوهنیز 
(mوونlي)، فرهن%ي او .ولنیز بنس�ونه هم ن�ېNي او له 

  منlه Lي.
د همدې ملت د وروسته پاتې ساتلو ه«ې هم په خورا 
سیستkتیک او سنجول شوې بõه روانې دي، چې ان را 
نازل ک�ای شوی اداري فساد، بې ظرفیته رسکار او د شلو 

  ونرانو انحصار یې هم مهمې برخې õdالی شو.مېلی
  دا توکموژنه ولې روانه ده؟

د ن�ۍ د سرتو Lواکونو سرتاتیژیکې موخې، چې غواړي 
دا سیمه تر مخامخ (ارنې الندې ولري او داړتیا پرمهال 

  ور(خه خپلو سیمه ییزو اهدافوته لنc ور.وپ ک�ي.
او د هغه حساسیت له مخې چې دا ملت یې د پردیو په 
وړاندې لري، فکر کېNي، چې د توکموژنې له الرې یې ایل 

  ک�ي یا یې لN تر لNه وویروي.

د سیمې استخبارات ددې توکم (افغان) له پیاوړتیا (خه 
ویرېNي، د خاورې تاریخي ادعا، د روانو اوبو بېپایه زیرمې، 
ـ  مهم ترانزیتي موقعیت او د خپلو .وپکوالو بنس�پالو ډل 

 پاره هم باید د افغانوژنې اور بلندهډل%یو بوخت ساتلو ل
  وي.

 فرهن%ي هژمو� لپاره د –بل dاونcی د خپلې مذهبي 
  دې توکموژنې پر اور تېل شیندي.

عجیبه دا ده چې د افغان توکموژنې لپاره .ول لوی، واړه، 
لرې او نNدې Lواکونه رسه یوه خوله دي، که (ه هم د 

ان  توپیر او�dو، غوmتنو، موخو او ک�نالرو تر منW یې 
اختالف شته، خو د .ولو �dې او غوmتنې د افغان نسل په 

  وژلو او خوارولو کې ترالسه کېNي.
د افغانانو توکموژنه د هرې بلې توکموژنې په (ېر 

فرهن%ي بنسé لري، هغه اوزار چې ددې  –ایcیولوژیک 
  قومي دي. –توکموژنې لپاره کارېNي هم عقیدوي 

د افغانانو دا هم په ډېر  د هرې بلې توکموژنې په (ېر
سیستkتیک ډول Lکه تررسه کېNي، چې لوم�ی یې د رس 
خلک (قومي مرشان، روmانفکران، دیني علk، اغېزمن 
شخصیتونه او د رهربۍ ادرسونه) وژل کېNي. په دوهم 
dام کې یې حقوقي، دودیز او ميل بنس�ونه ن�ول کېNي، 

ه (جرdه، نافغانانو په روان ک�کېچ کې خپل دودیز بنس�و 
مرکه، نرخ، اوجره او مرشي) له السه ورک�ه او مcرن هغه 
(قانون، محکمه، ولسواک او مد� بنس�ونه) یې ترالسه نه 
شو ک�ای، چې په دې توdه یې دوی د توکموژنې په 
وړاندې د هر ډول اعرتاض او غN پورته کولو له صالحیت 

  (خه محروم ک�ل.
لN  ددې توکموژنې لپاره د نورو قوموژنو پر خالف د افغانانو

اخیستلو ته اړتیا ده، Lکه په    ل%'ت، خواري او مالمتي
  دوی کې د وژنې عادت عام دی.

بس نیم کافر ک�ه نیم مسلkن، بیا نو کافر په مسلkن وژنه 
او مسلkن په کافر. نیم کلیوال ک�ه نیم mاري، نیم مکتبي 

پر  و یومcرن ا   ک�ه نیم مدرسه وال، نیم دودیز وõdه، نیم
  بل یې وژنه.

د شیعه، سني، پ'تون او ناپ'تون وېشونه خو ال نور 
  اغېزمن اوزار دي، چې د اړتیا پرمهال یې کاروالی شې.

د یوې ميل ری'تینې مرشۍ تشه، چې تر خپلو �dو د 
ملت هغه لوړه وõdي، له لوست او لوړ شعور (خه 
محرومیت، د پي�یو پی�یو مادي فقر پربنسé شدید 

قر، د دنیایي ژوند حقارت، تربورdلوي، د غیرت معنوي ف
زوړ مفهوم، ناسم دودیز رشایط او نرواکي یې نور الملونه 

  دي، چې توکموژنه ال اسانه کوي.
د یویشتمې پي�ۍ توکموژنه د شلمې پې�ۍ له هغې رسه 
دا توپیر لري، چې هغه .وله د پردیو په الس او دا تر نیkیي 

  کېNي. زیاته د خپلو په الس تر رسه
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یو افغان ته .وپک ورک�ه او بل ورته په ن'ه ک�ه! توکموژنه 
  به په خپله روانه وي.

ددې .ولو ن'و او فاک�ونو پربنسé پایله اخلو چې روان 
ک�کیچ، چې په ن�ۍ کې یې نور خلک د خپلو �dو، تصوراتو 
او خیاالتو پربنسé هر(ه õdي، خو هم له منطقي پلوه او 

ې د افغانانو په نظر د افغانانو یوه هم د علمي پېژند له مخ
عامه توکموژنه ده چې د بهرنیانو له خوا، د بهرنیانو د �dو 
او غوmتنو لپاره (ه د بهرنیانو په الس او (ه هم د افغانانو 
په الس تررسه کېNي، هغه برخه چې د افغانانو له خوا 
تررسه کېNي هم، .وپک، پیسې، عقده او ذهنیت یې پردی 

  دی.
مهال افغانستان ددې وړتیا ومومي، چې پر ن�یوالو که یو 

پېژندنو والړه دعوا راپورته ک�ي، نو د برشیت اخالقي 
وجدان به دغه وژنې د یویشتمې پی�ۍ د پیل افغان 
توکموژنه وõdي او که هغه مهال (وک ب'نه هم وغواړي، 

  زموږ اوسنیو سل%ونه زره شهیدانو ته به یې �dه (ه وي؟
  >ه باید وک5و؟

ر هر(ه وړاندې mايي، روان ک�کېچ د افغان توکموژنې په ت
توdه (لN تر لNه په افغا� cd ذهنیت کې) په رسمیت 

ه الره ت مباحثې    پراخې  یوې افغا�   پېژنو او په دې اړه و
  هواره ک�و.

دوهم dام : له .ولو افغا� امکاناتو (خه باید �dه 
روسه پ واخیستل يش، چې د ميل وی'تیا په یوه هوmیاره

کې د افغان توکموژنې د هغې برخې مخه ونیوالی يش، 
  چې د افغانانو په الس تررسه کېNي.

درېیم dام : د یوه ملت په توdه په یوه داسې ميل پریک�ه 
راغونc شو، چې د بهرنیانو په الس هم د افغان توکموژنې 
مخه ونیوالی شو او د شوې توکموژنې د حقوقي سپیناوي 

  ک�ای شو.   اپورتهاو تاوان خربه ر 
  پایله :

توکموژنې رسه مخامخ دي، که   افغانان له یوې پراخې 
پخپله دوی ددې جنایت مخنیوی ونه ک�ي، تر ورستي 
و�dي پورې هم وژل کېدای يش، یا خو به لN تر لNه د dوتو 

  په شمېر ژوندي پری'ودل يش.
هر ملت له داسې برخلیک رسه مخ کېدای يش، یوازې د 

خاوند، د ميل شعور، یووايل او cdو بنس�ونو سیايس ارادې 
نه له حقوقي پلوه پرLان بسیا ملتو  –ساتونکي اوله سیايس 

  دا ډول جنایته Lان ژغورلی يش.
  

  مخ د شاه محمود میاخیل د مرکې پاتې  ۲۶ د
کون� چې یو وروسته پاتې، رسحدی او د مکار  بزFر:

و ندmمن رسه د ج%�ې مرکز دی او تل د پنجاب د راک�و 
په اور ملبه کیNي خو د دې .ولو رسه رسه د مرکز له خوا 
ورته الزمه توجه نه کیNي ستونزه چیرته ده؟ په کون�یانو، 

حکومت او که په قانون کې، او اصلی المل به یې ستاسو 
په نطر (ه وي؟ د دې پوmتنې نه مقصد یوازې د کون� او 

ل اړو  نورو محرومو والیتونو او سیمو یادول او توجه ورته
  دي.

د خدای فضل دی چې د کون� د  شاه محمد میاخیل:
خلکو او محيل پولیسو په مرسته، د کون� والیت نن سبا د 
افغانستان د ډیرو سیمو نه mه دي. لکه (ن%ه چې د 
مخکنې سوال په Lواب کې وویل .ولنیز عدالت هغه 
 Yه تامیندلی يش چې په یوې .ولنه کې حکومتولm وخت

Y د تصمیم نیولو، مشارکت او احتساب mه وي. حکومتول
پرويس ته وایې چې ولس باید په تصمیم نیولو په مستقیمه 
او یا غیر مستقیمه توdه برخه ولري او هم احتساب باید 
موجود وي تر(و قانون په مساوی او عادالنه توdه عميل 
يش. زما په اند په ونcونو او سهیمي نظام mه کیدلې 

ونlه د افغانستان عمومي نيش. د پاکستان رسه ست
ستونlه ده او افغانستان باید د دغه ستونlی لپاره سم 
سیايس حل ول�وي. د dاونcیو هیوادونو رسه مونN چاره نه 
لرو چې باید mه روابط ولرو په دی رشط چې د یو بل 
مرشوع غوmتونکي په نظر کې ونیول يش او غیر مرشوع 

  غوmتنې باید ونه منل يش. 

مه خپرنیزه کلیزه ۲۹خپرونه خپله  د دعوت :بزFر
ملانNي خوښ به شو چې تاسوچې ډیر وخت په 
رسنیو کې کار ک5ی خبل نظرراته د دعوت په اړه 

  >رFند ک5ئ.
ډاکرت صیب تايس ته د دعوت د  شاه محمد میاخیل:

خپرونې دا اوږد سفر چې نه ویشت کلونه یې ونیول، د زړه 
دی چې یو (وک  له کومي مبارکي وایم. دا اسانه کار نه

یو تعهد او مینه  اً دی خپرونه دومره کلونه وچلوي دا واقع
د خپل وطن او خلکو رسه غواړي. زه د دعوت خپرونه د 
ډیرو زیاتو کلونو نه تعقیبوم او کله کله مې تايس ته 
مضمون هم لیکلی دی. پخوا د دی خپرونې چلول چې نه 

Kتايس انرتنیت و او نه دومره امکانات خو د دی تر(ن 
دی نیک کار ته دوام ورک� او فکر کوم چې هغه وخت په 
اروپا کې دا دویمه خپرونه وه چې افغانانو ترې د ن�ۍ په 
نورو هیوادونو کې �dه اخستله. تايس بیا هم ه«ه وک�ه 
چې د انرتنیت او سوشل میcیا د رامنlته کیدو رسه، د 
 دی خپرونY شکل ته تغیر ورک� او د نوی رشایطو رسه مو
دی خپرونې ته دوام ورک� او اوس هم دعوت خپل مینه 
وال لري. تايس د دی سرت بریا اجر د الله تعالی د درباره 
غواړم او امید دی چې خپل همدی هوډ او کلک تعهد ته 
دوام ورک�ي او په دی الره تايس د الله تعالی د درباره ال 

  زیات توفیق غواړم.
  

  ...و درملنېد خولې بدبویې ا خ پاتې ) م۴۲د (
ــ حامل�ي: په م�منو کې د باردارۍ له امله ۹

هم د خولې بد بوی پيدا کي�ي. يادونه بايد 
ويش چې پخپله حامل�ي د خولې د بد بوی 

عامل نه دی، بلکې د حاملتوب له امله د زړه 
بدوالی او استفراق (کان�ې) چې د حامل�1 په 
لوم<يو مياشتو کې معمول وي؛ د بد بوی د 

ته کېدو عوامل دي. رسبېره پر دې رامن?
هورموG تغ�ات (په مېرمنو کې د حامل�1 پر 
مهال اسرتوجن او پروجسرتون هورمونونه 
تغ� کوي) او ډي هايدريشن هم حامل�1 پر 

  مهال د خولې د بد بوی عوامل دي.
ــ Rينې نور عوامل لکه د ماشومانو په پوزه ۱۰

، او غوږونو کې Rينې وختونه د لوبو شيان
مرۍ، غنم دانه، جوار او داسې نور شيان د 
لوبو پر مهال ننوRي چې دا هم په ماشومانو 
کې د خولې بد بوی رامن?ته کوي. الکويل 
مرشوبات او په لويه کچه د ويVامينونو خوړل 

  هم د خولې بد بوی رامن?ته کوي.
  يا د خولې د بد بوی نHانې Halitosisد 

ي، ير آسانه دد خولې د بد بوی نZانې پېژندل ډ
هر کله چې له نورو رسه خربې کوئ نو مقابل 
لوری مو د خولې د بد بوی له امله د ناراحت1 
احساس کوي، ممکن مقابل لوری درته نزاکتاً 
غ� ونه ک<ي چې خوله مو بوی کوي خو کچ�ي 
مو پام شو چې د خربو پر مهال مو مقابل لوری 
درfخه مخ اړوي يا درfخه فاصله اخيل او يا 
خپله پوزه بندوي نو پوه شئ چې له خولې مو 
بد بوی Rي. رسبېره پر دې، ناخوjه او تروش 
بوی او د خولې خوند خرابېدل، وچه خوله او د 
ژبې د پاسه سپین پرتي پيدا کېدل هم د خولې 

  د بد بوی نZې mnل کي�ي.
  مخنيوی

  ولو هغه بد بوی رامن?ته کوونکو خوړوo له
  نه وشوه.Rان ساتل چې مخکې يې يادو 

  ل له خوړو وروسته او له خوبه دR هر
ويZېدو پر مهال په منظمه توnه د غاjونو 

  برس کول.
  ونوjونو د برس کولو پر مهال د غاjد غا

برس په وسيله د ژبې برس کول. د غاjونو 
Floss  ونوjکول (د تار په وسيله د غا

  من?ونه پاکول)
  کولو، نصوارو اچولو، پانf vد س�ري

  لکويل مرشوباتو ډډه کول.خوړلو او ا
 .له ډيرو خوږو خوړو ډډه کول  
  و خوله مرطوبه او لهf کلf اوبه ډيرې

  وچېدو وساتل يش
 د نعناع خوړل  
  که چای پويلR ،کلf يا تور چای yد ش

فينول لري چې د خولې د بکرتيا په ملن?ه 
  وړلو کې Vnور دي.
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  راkئ ری`تیني اتالن شئ

  ناروې -قریب الرحمن سعید
  

ورې ته یوې ل ی ویيل چې د انقالب  بریايل کولیا یری'ت
 �يبل نه جدا او Lان% بيل لورې ته، یو د د انقالب ساتل او
مونN په  افغانستان کي دا هر(ه په خپلو  «ي غواړي.ه

په  دانقالب  ، ورونه، کورنY  او دوستان موولیدل سرتdو
ب�Y کي  لکه د جوارو د نینو په (یر  و ت�کیدل، خو  ېد

چي  مخنیوي په وړاندي هغو پالنونو او ه«و د mمنانو ددد
او و  یايل  نه شوک�ي وو بردي انقالب په خالف یی پیل د

دغه  سرته پدیده  چي دمیلیونو انسانانو  نه  توانیدو چي
 هپ او پورې  رسیديل وه  په سهي توdهپه وینو تر اخري  پ� 

 د مونN خو یا د ن�ۍ خپل Lآي  کینوو.  دايس بری'ي چې
نورو انقالبونو (خه درس نه  و اخستي، احساساº او 
ناپوهه وو، دن�یوال پیچلی سیاست نه بی خربه او دخپل 

ن�ۍ  نور  غرور په دریاب کي الهو شوي وو، او یا دا چي د
 دايس دmمنانه پالنونو رسه ، چي هم سرت سرت انقالبونه د

Nیانو زمونcاونd  ل او د د ايېل کولو په خاطر په رس کي درلو
ازادۍ او استقالل د  افغانانو د هم بین املليل استعkر د

  د مروړلو له پاره کارول، نه وو مخ  شوي .  غرور
 زمونN په  هیواد په لNه موده کي د (وسرتو بدلونونو یا

خان (لوی'ت  انقالبونو شاهد وو د پادشاه محمدظاهر
په شوروي  کلنه واکمني د هغه د اکا د زوي  په السو او

کی د روزل شوی ميل اردو د منصبدارانو  په السو ړن%ه  
شوه او  د اکا زوي یی محمد داودخان ، دعسکري وینه 
تویونکي کودتا له الرې دهغه  Lاې ناستي و dرزید. خو 
دهغه  له السه هم و mویده او په شوروي کي روزل 
شوومل%رو عسکري  منصبدارانو یی پرې باور  له السه 

کوچنیانو او  خپلې کورنY د معصومو ورک�، هغه یی د
lmو رسه یو Lاې  د تیغه  تیر ک� او درسې روسیي روزل 
شوو عسکرو دهیواد واکمني په خپلو السو کي واخسته . 
د افغانستان بیرغ یی بدل   اودهیواد د ولسمرشۍ په  

 یو يسما¶Y یی  روس پلوه سور بیرغ  رپانده ک� .دوې  دا
چې دسون مل��  اوهر Lاې  ستوینه تویونکي انقالب راو 

تر السه کیدونکي مواد یی   پخپله  ددی هیواد اصیل  
دوې په دی سور   دوه میلیونه افغانانو  د .بچیان  وdرزیدل

خون�ي  انقالب کی رس وخوړ  او په میلیونو نوربی%ناه 
هیوادوال مو معیوب او یا هم  دژ وند دډیرو خرابو حاالتو 

  رسه مخ شول .  
خپلمنlي  پنlلس کاله  پرلپيس  وینې بهیدونکي، د نژدې

Kمجاهدینو ترنامه الندې   ج%�ي وروسته د او خون�ۍ جن
 ل'کرو دوې مات ک�ل، انقالب یی راوست خو د نامنظمو

دوې انقالب هم،دخپلمنlي ترب%نیو، حسادتونو، او 

الهو  کی په خ� سیالب دقدرت دلیونتوب په مینه مستیو
 ه او حسودو dاونcیانو د سرتdوشو، تر(نK یی د بدنیت

دی انقالب د ناکامولو له پاره یی  اغزي هم وdرزید او د
دخپلو روزل شوو مهرو (خه کار واخست. بین املللی  
جاسويس ک�یو هم ورته پوکي ورک� او د ولس دغه سرت 
بري یی  بیرته دهمغو پخوانیو وینه تویونکو ک�یو په  السو 

ور ازمویني دوره پیل شوه ،  کي ور واچاوو،د واکمنY او ز 
هر Lآي  قومندان ساالري  او جنK ساالري حاکمه شوه ، 
هر (ه  چي د چا په الس کی وو هغه یی خپل ملکیت  و 
dا¶ه  او کوم  ډول فساد  یی چې  په وس کي پوره  وو  هغه  
یی د حاکمي ډيل په  هوک�ه تر رسه کاوو. دوې هم  خپل 

 و د قدرت او واکمنY په جنKخيل  اانقالب  دپردیو د مدا
کي بایلود . ان تر دي  چې حارض نه وو د دغه مصیبته د 
 ولس د وتلو له پاره دحل الرې پیدا ک�ي، هره پریک�ه  د

مجبوریت او زور  له مخي کیده  خو پيل کونکي عنارص  
یی ډیر کمزوري او د قدرت  لیو� وو . په هیواد کې د 

ل هیوادونه هم هيس دخپ  ثبات له پاره د امن تضمینونکي

دخیلو اړخونو (خه  وخت د تیرولو اویا هم په ک�کیچ کې د
د یوه  اړخ  رسه د خپلو باورونود .ین%'ت  او  په افغانستان 

بدلونونو په  جیوپولی�یکوکي د راتلونکو ژورو سرتاتیژیکواو 
خاطر حارض نه و  په  منحرف کیدونکي  اړخ  باندی د 

  N وک�ي. تیري کونکې په نامه غ
.ول�اکنو مسئله  (و Lيل  مطرح او په اصويل توdه  د  د

پریک�ي الندی راغله  ،خو هغوې  چي خپله واکمني یی په  
زور د چوکY او قدرت د ساتلو په  محک کي کتله ، 
دهغوې  ډیره کي یی حارض نه وو چي  د صندوق  مخي 

ملن   خپل ولس له پاره د والړ يش اودخپل اعتبار او  باور ته
و ي دبهرنیانیولو په L و نیيس. هغوې  دولس د  ملني د

استخباراº ک�یو له اړخه ورک�ل شوو .وپکو ته مخه ک�ه، 
دخپلو نورو هموطنو  دشاوخوا  dاونcیو دوستانو (خه یی

ک�ۍ  رسته وغوmته او بین املليل سازيشم ورونوپه خالف
په خالف  راوبليل چې دوي یی دیموکرايس   یی دهغه (ه

و دولس دخوmي د نظام د جوړmت  په نامه یادوي .چې ا

دا .ول هر(ه اوس په  زغرده  په کتابونو کي د تاریخ په 
  شکل بیانیNي.  

ه لیک احمدشاه مسعود، هغ انقومند شورا د د نظار د
 یی د چي په کی اوس د تاریخي کتابونو زینت dرزیديل

 دغي ه پاکستان د وخت  صدراعظمی » نظیر بو.و ته، د
الزیاتی مرستي د راجبولو په خاطر او غر» ایجنسیو ته د 

ان دوې  په افغانست لیکيل وو چي  اطمینان له پاره، ډاډ او
همدا راز د مرحوم .....» . کي د بنسé پالY په خالف 

امریکا غN رادیو، د واشن%ت�  احمدشاه مسعود په اړه د
، خپور شوی کتاب د» سیف کود«پوست د یوه خربن%ار

د افغان  چې« پور خپور ک�ې  چي په کي راغيل را یو
په افغانستان کي د امریکا  شوروي  ج%�ي په وخت کي

) اداره مجبوره  CIAسفارت وت�ل شو  اود يس اي  اې  (
شوه چي د افغانستان له پاره خپل دفرت په اسالم اباد کي 

dیري «)  وروسته  بیا د  CIAپرانlي. خو يس ای  اې   (
وي ن کې دفرت پرانست. ددغه ۍ په کابلرش په م »رشین

مامور  مل�نY وظیفه  داوه چي د افغانستان  هغو پنlو 
پخوا  سوو  قومندانانو ته معاشونه ور ورسوي  چې  ال د

(خه د يس اې اې  معاش خواره وو .یواLي  احمدشاه 
اسنادو له مخي، يس اې اې دپورتنی کتاب د مسعود ته،

 خودا خربه دپاکستان لر ورکولمیاشتي دوه سوه زره ډا د
نه پ�ه    نظامي استخباراº  ادارې د  )ISIد اې اس اې(

و چي قومندان احمد شاه  ساتل کیده، او دلیل یی دا
زیات   مسعود د اي اس اي نه  هم  هره میاشت  ډیر

  معاش  تر السه کوو.
 مزار وايل  محمدعطار شورا غ�ې او د نظار د همدا راز د

وي تلویزو� وینا کي، بیا د نورو تر(نK نورپه خپله ی
 ه  اړه په یوې تازه مرکه کي واییدdاونcي هیواد ایران پ

و اهمدا ایرانیان وو چې  دانقالب مرسته یی وک�ه «چې: 
احمدشاه مسعود،  قهرمان، همدا ایرانیان وو چي د انقالب

یی مالت� ک�، پیيس  یی ورک�ې، او وسيل او مهkت  یی 
دجبهي (د شkل  ه واخستل  اود مقاومتد روسیي  (خ

د .لوالی) په واک کي یی ورک�ل، زه یی ددې همکارۍ 
  »(خه هم ممنون  یم ...... 

دنورو تر(نK ایران ، پاکستان، او لري dاونcیان لکه هند 
هیواد، افغانستان ، په کورنیو مسایلو کی  او روسیه هم د

وه ر که له یایران دخپلو موخو په خاط .ډیر دروند الس لري
 د (رdندوي  خو دامریکایانو رسه  �اشایی دmمني اړخه 

و ډيل .پيل  پايل ا بله اړخه د شkل .لواله او هزاره  قومی
ی خپل کنرتول الند غواړي  دهمدوي  په م�و افغانستان د

dرLوي  و پل تجارº او سرتاتیژیک  مرکز ییو نیيس او خ
رش چي وایی: د پاسدارانو م انقالب د ایران د .لکه د

افغانستان دري والیتونه اوس نیغ په نیغه زمونN دامنیتي 
خو پخپله ایرا�  او استخباراº پو�m الندی دي،

ولسمرش بیا په افغانستان کي ددي هیواد په خپلو روانو 
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اوبو دبندونو جوړول نيش تحمیل کويل او وایی چي اجازه 
ران ای به ورنک�ي هلته دايس بندونه جوړ ک�ل يش چي د

  نشتوايل رسه مخ ک�ي او ... یو شمیر والیتونه د اوبو د
پاکستان  غواړي د افغانستان د محبوریتونو (خه په �dي  

اخستو رسه دغه هیواد خپل سرتاتیژیک  عمق  و dرLوي 
 نظام را منlته په دی هیواد کی  یو السپو(ي ،ه«ه کوي

ه الل د وزیر بسم کورنیو چارو د وخت د ک�ي. او دا مسئله
 چي د  نه وروسته نوره هم را ډاdیزه شو خان د سفر

پاکستانیانو رسه یی موافقه  وک�ه چې د افغانستان  د 
رناکه .ولو  خط غوړه ونcه واخيل او دا د وزلو کيپولیسو په ر 
پروdرام دي، Lکه ددی الري  پاکستان  هر  منصوبه او

وخو م خپلو د هیواد نظام بې ثباته  او وخت  چي وغواړي د
 یی مجبوره ک�ي. چې مونNه یی ډیره د تر السه کولو له پاره

ترخه تجربه په روسیه کي د افغان اردو  د منصبدارانو په 
په همدي توdه هند  .و کتله روزنه کي  همدا  اوس  اوس

غواړي د پاکستان رسه خپل رقابت  دلته په افغانستان کي 
دې لوبې  چې دتر رسه ک�ي  او دا  ډیره خطرناکه لوبه ده، 

همدا مظلوم او بې  د سون خام مواد به په طبیعي توdه
  وسه افغانان وي .او ......

د امریکایانو رسه د امنیتي ت�ون د  اوس چې افغانستان
 مکمله توdه دهغوې تر السو الندې السلیک وروسته، په

ام شوې نظ ندې  جوړحکومت تر نامه ال  ملې لوبیNي. او د
ذاº ستونزو (خه خپلو  ی چې  دنه لر  دومره وخت هم

رځ برعکس و  پوmتنه وک�ې، او د خپل ولس رس را بیرون
تر بيل خپل Lانونه د امریکایانو په غیN کي ورغورLوي، 

ورځ تر بلې دخربیدو او  هیواد امنیتي حاالت دdورو  چې 
 دولتي راپورونو له مخي ش�یدو په لور  روان دي. پخپله د

خاوره یا د وسلوالو Lواکونو تر د هیواد د نیkیی زیاته 
دومره خراب  الندي ده او یا یی امنیتي حاالت کنرتول

  مرکزونو پرته هم کنرتول نه لري.  د دي چي دولت پري،
ارشف  mاغيل په Lآن%�ې توdه  د ولس د وروستیو .اکنو  او

. ویل هیله درلوده ډیره نه جوړmتغني د حکومت د 
انیNي د هیواد ارشف غني و تو  کیدئ يش کیده چې

اوسنY ادارې  بیرته ترمیم  او په mه صورت یی  پر مخ 
mاغلې ارشف غني یو  . دا kdن هم کیده چېبوزي

په mه توdه   دې الرې به  دغه نظام رات دې او دتیکنوک
همدې  د په دې خاطر نو ته منتقل ک�اې يشراتلونکو نسلو 

 ، زوولس د سولې  او امنیت د قیام په ار  نظام (خه  .ول
هیله  او امید مالت� وک� چي اوس یی هم دا مالت� تر یوه 

دوام  Lآیه د نظام د نه بدیل په شتون کي، که لN هم دی،
  لري.  

ن%ه (ه بلم امنیتي، اقتصادې او .ولنیز حاالت اوسنې  
وړاند وینه کوي. خو د هیواد د ورونو ولسونو، قومونو او 

 ې دن اوسوله ک.ولو مظلومو پرdنیو د هیلو غو.Y په ام
   غوړیدو  له پاره Lانونه تیاروي ، او وایی چې :

هیواد دستونزو او بحران د حل الره  یواLي او  زمونN د«
یواLي زمونN د می�� ولس د .ولو پرdنیو  په یووايل او 

  .»اتحاد کې رانغ'تې ده 
یو پخوان له پاره د دې پورتنې ارمان د پوره کولو راLئ د

او دغه  ل ته الس ورک�واخستو رسه، یو بتجربو نه په �dې 
ه ستونزمنې او خطرناکه نن%ونې او چیلنجونه پ مخکې پرتې

  خپل یووايل رسه له منlه یوسو.
دولت  او د دولت  د مختلفو  په همدې خاطر مو د 

و اترو او خرب  وسلوالو ډلو  تر منW  دتلپاتې سولې د مخالفو
 طر،دحل په خا نوستونزو او نن%و  دغو اوسنیو جریاناتو، د

امید دادی چي .ول مخالفین او دولتي چارواکي  هیله او
پردیو د Lنlیري ک�یو (خه Lانونه را وکاږئ او د  دی د

ری'تینو افغانانو په (یردی دیوه میز تر شا دخپل دغه 
مسیحا کردار اداء ک�ئ، تر(و مو  مظلوم ولس له پاره د

تینو اتالنو د ری' نوم د افغانستان د تاریخ په زرینو پا¶و کي
  په (یر ثبت ک�ل يش.

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

 د خولې بد بوی او درملنه يې

 ډاک�ر محمد اجمل درمان

) يوه عامه  Halitosisد خولې بد بوی یا (
ناروغي ده چې په هر عمر کې هر fوک پرې 
کک<ېدلی يش. د ن<ۍ د fلورو کسانو له جملې 

اخته دی. د خولې بد بوی  Halitosisيو يې په 
و په oوله کې د خولې عوامل ډير زيات دي خ

ناسمې حفظ الصحې fخه رامن?ته کي�ي. د 
انسان په خولې کې �n شمېر بکرتياوې شتون 
لري، چې په خوله کې د خوړو پاتې شونې 
 تجزيه کوي او په بد لرونکي غازو يې بدلوي.

  >ه شی د خولې د بد بوی سبب کيAي؟
ډيری عوامل شته چې د خولې د بد بوی 

  سبب کي�ي لکه:
خواړه: خواړه لوم<ی فکتور دی چې د ــ ۱

خولې د بد بوی سبب کي�ي، Rينې بوی 
لرونکي خواړه لکه هوnه، پياز، مساله 
لرونکي خواړه، پنېر، کب او تيزاب لرونکي 
Zfاک لکه قهوه کولی يش چې د خولې بد 

  بوی رامنته ک<ي.
ه د خولې بد بوی پــ تنباکو لرونکي شيان: ۲

لکه   رونکي fيزونه رامن?ته کولو کې تنباکو ل
س�ريf vکول، پان خوړل او نصوار اچول د 
پام وړ رول لري. د تنباکو دغه توليدات کولی 
يش د خولې د بد بويې او د خولې د بېالبيلو 

او د خولې د  gum diseaseناروغيو لکه 
  رسطان سبب يش.

کله چې يو fوک  ــ د خولې حفظ الصحه:۳
 flossک<ي، خپل غاjونه په منظمه توnه برس نه 

يا د تار په وسيله د غاjونو تر من� فاصلې پاکې 
نه ک<ي نو د خوړو پاتې شونې يې په خوله کې 
پاتې کي�ي چې دا بيا د خولې د بکرتياوو په 

وسيله تجزيه کي�ي او په بد بوی لرونکي غاز 
  يې بدلوي.

د خولې د حفظ الصحې نه مراعات کول په 
د زي< او يعنې د غاjونو  plaqueخوله کې د 

تور من� سبب کي�ي. کله چې غاjونه من� 
په نوم ناروغي رامن?ته  gumونييس نو بيا د 

کوي. وروسته بيا همدا من� کلکی�ي او بکرتيا 
په کې Rای نييس چې بيا د وريو د التهاب او د 
غاjونو د سست وايل، jوRېدو او وتلو باعث 

   کي�ي.
د خولې وچېدلو ته ــ وچه خوله: ۴

xerostomia  ي چې دا هم د خولې د�ويل کي
بد بوی يو عامل دی. په خوله کې لعاب غاjونه 
النده او پاک سا� خو کله چې د انسان خوله 
کايف ترشحات ونه ک<ي او لعاب ونه لري؛ خوله 
وچي�ي چې بيا د بد بوی المل کي�ي. د خولې د 
الړو (لعابو) کمېدل ممکن په لعابيه غدو کې يا 

تباطي (منضم) نسج کې د هم د خولې په ار 
  ستونزو له امله وي.

يا حساسيت ضد درمل: Rيني  Allergiesد ــ ۵
درملونه د حساسيت ضد لپاره استع¤لي�ي چې 
د حساسيت ضد درملو خوړل هم د خولې د بد 
بوی يو بل عامل کيدلی يش. په پوزه کې د 
حساسيت ضد قطرو اچول هم کولی يش د 

  خولې بد بوی رامن?ته ک<ي.
ــ د خولې انتاG کېدل: د خولې Rين1 ۶

ناروغ1 لکه د غاjونو سوري کېدل، د 

)، په خوله کې gum diseaseغاjونو من� (
زخمونه او مترضر غاjونه هم د خولې د 

  بد بوی د پيدا کېدو سبب کېدلی يش.
Rينې انتي هيسVامy ــ Rينې درملونه: ۷
)antihistamines لکه د حساسيت ضد درمل (

خولې د وچوايل سبب کي�ي چې بيا د خوړل د 
خولې بد بوی رامن?ته کوي. همدارن�ه د ادرار 

او د اعصابو د  triamtereneزياتولو درمل لکه 
خوړل هم د  paraldehydeآرام درمل لکه 

  خولې بد بوی رامن?ته کوي.
ــ خوب کول: کله چې يو انسان له خوبه ۸

راوي يش نو خوله يې وچه وي Rکه د 
هال لعابیه غدې د خولې لعاب نه خوب پر م

جوړوي او همدا سبب دی چې د سهار يا له 
خوبه د ويZېدو پر مهال خوله وچه وي. 
وچه خوله کې بکرتيا jه فعالیت کوي او بيا 

  د خولې د بد بوی سبب کي�ي.
  مخ کې  )۴۰(پاتې په 



          

 www.dawatmedia24.com – www.dawatmedia.com – www.astv24.com 

 
  کابل - عصمت قانع

په زور کې وې، تودوخه ورځ په ورځ  په پې'ور کې د پرسيل د وږمو (پې mه
  زیاتېدله، اخوا د عربو کاروانونه وو چې را روان وو او هدف یې د جالل اباد فتحه وه.
موږ .ول په دې باور وو چې جالل اباد په همدې اوو ورLو کې د مجاهدینو الس ته 

چې د هه ل کال پای ته په رسېدو وو، اوازې وې ۱۳۶۷مه ده او  ۲۹   ورلوېNي. د حوت
جالل اباد له نیولو رسه سم به شپاړس اسالمي هېوادونه او حتی امریکا هم د 

  مجاهدینو موقت حکومت په رسمیت و پېژ�.
په پې'ور کې د مجاهدینو د میcیا او اطالعاتو dروپ mه مرصوف وو، د بهرنیو   

ژورنالیستانو بهیر ډېر �dندی را روان وو، مصاحبې وې، مرکې وې او تلویزیو� 
هر یو د بري پر نیلی سپور وو. مولوي    ویناوې وې، چې جهادي رهربانو به کولې.

محمد نبي یوه عرب ژورنالیست ته په مرکه کې وویل، کله چې له افغانستان (خه را 
  مهاجر کېد÷، نو پاکستان ته مې دا لنcۍ ویله:

  پیزوان مې خ5و اوبو در ووړ
  په غم رشیکه یاره نیسه Fودرونه

  پاکستان (خه Lم، نو دا لنcۍ ورته وایم: اوس چې له
  سبا مې بیا د ک,و وار دی

  پر رس به پلن,ې چلوم پر زړه غمونه
مولوي محمد یونس خالص چې .وکkر او کالسیک   

پ'تون مالوو، د مال محمد نبي د لنcویو په Lواب 
کې وویل، چې مال وروره، والله که دې یا کcه بار يش 

  یا dنcه وچلوې.
رصه .کي په .کي رmتیا شوه، مال نبي په د خالص تب

  پې'ور کې پاتې شو او د کابل هوا بده پرې ل%ېده.
په پې'ور کې خلک په اندې'نه کې وو چې پر جالل   

اباد به چور cd يش، Lکه د تورخم او لنcي کوتل 
dنcې مارانو هم له Lانه رسه رسY او ترن%�ونه 

  اخیستي وو، چې جالل اباد فتح کېNي.
پاکستان پوځ هم ل�زېدلی وو او د جالل اباد  اخوا د  

فتحه یې د کشمیر �dل بلل. د پاکستان په سیايس 
صحنه کې د بو.و مخالفینو مسلم لیکیانو، جkعتیانو او د ضیاء الحق مالت�و شعار 

  ورکاوه چې:

     تم نی بن§ال دیا
  هم نی کابل لیا 

  یعنې کابل مو وdا.ه)).یعنې تاسو بن%ال ورک�،((وبایلود، موږ کابل واخیست 
پاکستا� سرتاتیژیستانو په کابل کې د اوږدې مودې لپاره د وینو او اورونو لوبې ته   

نقشې او دسیسې جوړولې. افغا� هوmیار سیايس (ارونکي په اندې'نه کې وو چې 
پاکستان د افغانستان کورنY ج%�ې ته ملن وهي، خو پاکستا� سیاسیون بیا په دې 

  د روسانو تر وتلو وروسته اوس افغانستان زموږ خپل مال دی.عقیده وو چې 
ویل، ((د Lان%�و خدماتو چ�ک  SSGGد پاکستان د پوځ کkنcو غونc چې دوی ورته 

dروپ)) لنcي کوتل او جمرود ته راکوچېدلی وو او تر نیkیي زیات یې د جالل اباد 
   په فارمونو کې Lای پرLای وو.
وه، زه له (و بهرنیو ژورنالیستانو رسه جالل  ۲۹۹ت په همداسې یوه شپه چې د حو 

اباد ته والړم، چې د فرانسې لوموند ورLپا¶ې ته یې کار کاوه او د یوه نوم يې سب 

  ایس² وو.
مجاهدینو عر» داوطلبانو او د پاکستان د پوځ کkنcو dانو په پرله پسې توdه پر 

 میرتي توپونو ډزې کولې. پر دې ، آر پي جي اوه او د دوه اتیا ميل۲۰۰جالل اباد سکر
رسبېره نور عرصي وسایل او جن%ي ابزار هم وو چې د جالل اباد هوایي ډdر مرکز او 

  .وله سیمه یې لویشت لویشت په dولیو ویشتله.
(ه رس دې dرزوم محرش وو، قیامت وو، داسې قیامت چې زوی له موره بیزاره وو او 

  مور له زویه.
و کې یوه جهادي مرش اعالن وک�، هر (وک چې د لسو تنو د جالل اباد په فارمون  

شهیدانو قربا� ورک�ي، نو یوه عراده دوه سی�ه ډاتسن به و�dي یعنې د لسو تنو 
  افغان مجاهدینو د رس قیمت یو ډاتسن دی.

سهار وو چې د افغان وطن غرور په ایشېدلو شو یعنې جوش یې وخوړ، بس ش%ې،   
او لو.ې هر (ه وmورېدل او لکه د غیبو چې ل'کر (وLان مlکه، اسkن، تېرېNي 

راغلی وي، یو Lل د پاکستان د تهاجم پر ضد هر (ه رسه راپورته شول ج%�ه سخته 
شوه او د پاکستان د سپېشل رسوسز dروپ د کkنcو ل'کر چې د مجاهدینو 

پکولونه یې پر رس وو داسې تارو مارشول لکه د اوړي په dرم موسم کې چې د پاخه 
(ان%ه په لغته ووهې. .ولو د پر شاتK منcه رشوع ک�ه، ما او فرانسویانو هم  توت

  رامنcه ک�ه.
موږ د پهلوان سید محمد له مجاهدینو رسه تليل وو،   

خدازده زموږ ساتونکي وسله وال کوچیان پر کومه 
والړل؟ خو موږ تر لنcې منcې وروسته یوه پوسته 

  وو. ولیدله چې درې واړه عسکر په کې وژل شوي
فرانسوي ژورنالیست غوmتل چې د افغان عسکرو د   

جسدونو عکسونه واخيل. پوستې ته ورغلو، (ه dورو 
چې درې تنه بریتور Lوانان په وینو کې لNند پراته 

دي. یوه پر تندي dولY خوړلې، بلې یې پر .�ر 
ل%ېدلی، دا بل یې تر .�ر لN (ه را الندې ل%ېدلی وو. د 

ۍ را توې شوې وه، ددې بل یوه وینه د ریK پر بور 
وینه د پوستې په منW کې رسه غونcه شوې وه او د 

  درېیم د وینې فواره د پوستې پر دروازه را بهېدلې وه.
زما پر اوږو د ناستو مالیکو خربه ومنئ زما dنان%ار دا   

مه منئ، دومره mکال ما په ژوند نه وه لیدلې لکه په 
ه وا د ج%دلک هغه ورځ چې ما د وینې mکال ولیده. ت

رسه یاقوت دي، ته وا د کندهار د پخو انارو د دانو سوروالی دی، ته وا د ناورې د 
  خپ�ې په نکریزو سور رنK دی واه واه.واه واه دا د قربانY رنK دی.

د پوستې په منW کې درې تنه بریتور Lوانان پراته دي او پس له مرdه د افغان   
  رسه دا لنcۍ زمزمه کوي: فرهنK په رسا ژبه د تاریخ له موزیک

  زما پر قرب الړې تف ک5ئ
  که مې د نن� Fولr پر شا خوړيل وینه

  اخوا د جنوب په لور مغل ت'تي او هلته د خیرب دره د خوشحال خ�ک دا شعر وایي:
  نن§یالی د نن� لپاره په هر>ه ل§وي اور

  رس په دار لک شوی %ه دی، نه لک شوی په پېغور
mکې توئیدې، فرانسوي راته وویل، زړه دې خوږ شو؟ ما ورته زما تر سرتdو پر پر او   

وویل، نه! اوmکې نور نه تویوم غواړم د دغو بریتونو تقلید وک�م، د دوی د قربانY تصویر 
د افغان غرور، افغان رشف، افغان عزت او افغان ننK له رنK رسه cd ک�م او ابدیت 

  نه ده، دا کار ستا کار نه دی! ورک�م. های زما کمزوریه قلمه، دا ستا د وس خربه
   Yتنولmد پوستې د درو تنو بریتورو افغانانو تعهد د وطن د مور له پوړنې رسه د ر

  امتحان �dلی وو او تاریخ د یو بل میوند ننداره کوله.
د شا لخوا د افغانستان د اردو پیاده عسکر پسې را ورسېدل او موږ د پې'ور پر خوا   
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رخم را واوmتم، نو په کارخانو مارکیé کوز روان شو. کله چې تر تو 
ورغلم او د  –شوم. د مارکیé د جنوب خواته د سلkن دوکان وو 

بریتونو فرمایش مې ورک�. ما ویل بریتونه داسې راته جوړ ک�ه، په 
دې ډول چې (وکې یې قلم ور پرې ک�ه، هkغه د پوستې د 

  .عسکرو په شان هkغه د جالل اباد د مدافعینو په شان
سلkن راته وویل، ما خو هغه نه دي لیديل، هغه په جرات راته وکتل،   

  ویل یې، نو ږیره هم خرییې؟ ما وویل، هو.
کله چې کورته را ورسېدم، میرمن مې پر ملانlه والړه وه چې   

سالم یې وdرزاوه یو دم یې په محيل کندهارۍ لهجه په ریNدېديل 
یوو یوو یوو، بابا صاحبه را او له حیرت (خه په ډک اواز راته وویل، 

ورسېNي، کالت بابا را ورسېNي، دارو نیکه راورسېNه، جkل نیکه 
راورسېNې. په یوه دقیقه کې یې د کندهار .ول ولیان را ونن%ول او 

بیا یې وویل، دادې پرLان (ه النت (لعنت) اې'ی دی، دا دې 
  پرLان (ه نا.ک اې'ی دی.

، ستان د دفاع د جن%یالیو سمبول وهما ورته وویل، پرون ږیره د افغان  
له روس رسه جن%ېده، نن بریتونه د افغانستان د ساتنې سمبولونه 

  دي او له مغلو رسه جن%ېNي.
مه د افغانستان په تاریخ کې د  ۳۰۰زما یو پېشنهاد دی، د حوت 

پنجا» یرغل پر ضد د افغانانو د بري ورځ ده، همدارن%ه د دلوی 
  رځ ده چې روسان یې وش�ل.د افغانانو د بري و  ۲۶

ميل افتخارات که هر چا زېNويل وي، خو په افغانستان او د   
افغانستان په تاریخ پورې اړه لري، راLئ چې دغو افتخاراتو ته ميل 

رنK ورک�و، نه جهادي او خلقي رن%ونه. زموږ افتخارات، زموږ د 
ع ا راتلونکو نسلونو د وطنپالنې درسونه دي. له جالل اباد (خه دف

د افغانستان د خاورې او عزت (خه دفاع ده، (وک شته چې دغه 
ورځ د افغانستان د ميل دفاع د ورLې په توdه د افغانستان د 

  سیايس تقویم برخه وdرLوي؟
  هزار ُخم نکند مست می پرستان را

 چنانکه ذره ی خاک وطن پرستان را  
 
 

 

 

 bولنې ته د خدمت کرايه
فريد بزFرمحمد  ژباړ:  

يوه ورځ يو بزdر کيل ته په الر د الرې په منW کې يوه غ�ه 
ډبره ولېده. بزdر شکايت پيل ک�: (ومره بې تفاوته خلک 

نW کې پري'ې؟ ولې کوم (وک دي، دا لويه ډبره يې د الرې م
دا نه لرې کوي؟ همداسې له Lانه رسه غ�مبيده او الړ. سبا 
يې همدا قصه د يو ُشدو خر(ونکي/شيدو پلورونکي رسه 

 .وشوه. له Lان رسه وغ�مبېده او ډبره يې همداسې پري'وده. او په خپله مخه شو
کې  و. هغه په اندې'نهبله ورځ يو زده کوونکی هم په دغه الر او دغه ډبره وربرابر ش

شو چې که د چا پ'ه په دې ډبره کې ون'يل، .پي به يش، پرېک�ه يې وک�ه چې دا 
ډبره له الرې يو خوا ته ک�ي. که (ه هم ډبره ډيره سرته وه خو هغه وک�ای شول چې 

په پرلپسې ه«و هغه د الرې يوې غاړې ته ک�ي او الره د نورو 
ې يې پام شو چې د تK لپاره خوندي ک�ي. په دې وخت ک

د کوم Lای (خه چې يې ډبره لرې ک�ې ده يو کاغذ پروت 
دی. کاغذ يې راواخيست، او په لوستو یې شو، په کې ليکيل 

  وو:
ته د دې ملت ريYتينې شتمني يې. په دې ن5ۍ کې دوه 
ډوله خلک دي: هغوی چې يوازې خربې کوي او هغوی 
چې عمل کوي. خربې کوونکی يوازې خربې کوي او 

  .ونکی عمل کويکو 
د دې قيصې اصيل موخه دا ده چې که تاسې (ه نه کوئ، نو د نيوکو (انتقاد) حق 

بدلون راولئ کوم چې غواړئ په دې دنيا کې يې وFورئ. 2ولنې ته   هم نه لرئ.
  خدمت د هغې 2و2ې کرايه ده چې موږ په دې زمکه کې اشغال ک5ې ده!

 

 
 کلیزې په ویاړ ۲۹رونې د د  دعوت خپ

تحصیل لپاره الړم، نو په  د زه مرص ته ېکال چ ۲۰۰۲، په میب : زه به درته ووایصبز,ر 
روسته چي و زیون هرFه عر.، یو Fه موده یلو/عر. هم سم نه پوهیدم، اخبار 

يل /و ته ت
 رات
 پمرص کي د پخوانیو افغان محصلینو رسه ل4 بلد شو، او د هغو کو 
و/ه کي د دعوت خپرونه ولیده، ک,الب سید په  شو، یوه ورځ مي د یو افغان محصل

ه غور غور مې ولوستله، ډیر مطالب پکي وو چی ماته نوي وو، ما فکر کاوه دعوت پeه 
خپرونه کوم مل�ري چی نوي راغيل هغو gان رسه د پي?ور نه یا افغانستان نه راوړې 

اروپا نه له دا  .کستان نه راوړي..؟ هغه وویل نهپاوپوeتل دا مو  ده، مل�ري نه مې
ویل نو Fن�ه راgي؟ وايي دا په اروپا کي gیني افغانان چاپوي، او بیا يي  راgي..؟ ما

هغه  هراتلله، چی چاته راتل په بنlلونومخه دا  پر افغانانو مفته ویيش، وايي تر ما د
ظار تادرس راgي..... بیا به نو زه هم ورته انتللی خو خپرونه اوس هم په دي  ینمحصل

ه زما وار وو.. ډیر Fه مي پکي زده ک�ه، بروسته و وم ، چي رابه غله نو هغه به ولوستله 
ولو چي ما تايس  او ډیر Fه نه پکي خرب شوم، او ډیرې دعا,انې مو درته هلته کولی..

 به کیسه ده... که تاسې تهژند,لوئ هم یو جالپینه پيژندلی..... خو قسمت مو وو..او د 
یاده وي..ماته خو یاده ده................ خوښ او اباد، سوکاله او د هیواد او ملت خدمت 

 ته تل تاند اوسې... 

 ډیر >ه مي له دعوته زده ک5 ه، او ډیر >ه نه پکي خرب شوم، او ډیر ې 
 دعاFانې مو درته هلته کولی.. ولو چي ما تايس نه پيژندلی 

 نجم شینوار ی – اسالم اباد
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پYتو له کومو ژبو >خه 
  ÆFل شوې ده؟

  کابل - »ساپی«ن اربازخا
 

له کومه Lایه چې په دې برخه کې �dندي dامونه 
اخیستل شوي دي او په دې الره کې خارجي پوهانو 
ژورې پل�نې ک�ي ، لرغو� اثار تر(ېNنې الندې نیول 
شوي او ډېر کتابونه مطالعه شوي دي، په پای کې 
پوهانو ته دا نتیجه په الس راغلې چې پ'تون د اریایي 

ه (ان%ه ده دا هغه اریاي قوم دی چې (لور قوم یوه سرت 
زره کاله پخوا په بلخ ،بخدي، او آمو سیند په غاړو او د 
هغو په شاوخوا سیمو کې اوسېدل او پ'تو ژبه د همدې 

  خلکو ژبه وه.
خارجي پوه پروفیسور کالپورت چې د روسیې د علومو 

Lینو خلکو پ'تو سامي ژبه غ�ی و، ویيل دي: (( اکاډمي
. خو زما په نظر پ'تو یوه خالصه هندو آرین ژبه بللې ده

ده، دا Lکه چې دغه ژبه نه د الفاظو ، نه د لغاتو او نه د 
  dرامر له مخې د سامي ژبو رسه کومه اړیکه لري. )) .

م کال کې یو کتاب لیکلی دی ۱۸۴۷پروفیسور دورن په 
چې په پیرتزبورګ کې خپور شو، په هغه کې یې داسې 

د پ'تو په باب د بروفیسور کالپورت یادونه ک�ې چې 
نطریه باالکل تاییده ده ، دا Lکه چې پ'تو ژبه د 
ترکیبونو، الفاظو او dرامر له مخې د عربا� او سامي ژبو 
رسه هې� اړیکه او مشابهت نه لري، دغه ژبه د آریايي 
ژبو یوې (ان%ې پورې مربوطه ده چې د باخرتی dروپ 

  په نامه یادېNي.
) ۲۱۸ر ژبپوه لیکيل دي(( ما د پ'تو (الفنس�ن مشهو 

کلمې تر (ې�نې او پل�نې الندې ونیولې له تحلیله 
وروسته راته (رdنده شوه چې ددغې ژبې یوه کلمه هم 
د سامي ژبو رسه کومه اړیکه نه لري خو په سلو کې پنlه 
کلمې یې د کردي ژبې رسه اړیکه لري او کردي ژبه 

  هندو ارین ژبه ده ))
م) نامتو لویدیW ژبپوه په خپله ۱۹۰۶ -۱۸۲۵(مس�ر راور.ي 

) مخو کې خپور ۱۸۵د پ'تو ژبې یوdرامر لیکلی  چې په (
شوی دی ، ده د هغه کتاب په رسیزه کې لیکيل دي 

ند او پهلوي ژبې په خپلو منlنو کې زیات ، ز ((پ'تو
 نژدېوالی لري،ه�ي وانرتبیلیو ان%لیيس ژبپوه پ'تو ژبه

  ده. د ستسکریت ژیې خور بللې
م) کال کې د ۱۸۸۸فرانسوي جیمز ډار مس��ر  په (

پ'تونخوا د شعر هار او بهار یا د افغانانو وليس سندرې 
په نامه د پ'تو ژبې یو کتاب لیکلی دی په هغه کې یې 
راوړي دي: (( پ'تو ژبه د (زند) او یا بلې داسې ژبې رسه  

چې زند ته نNدې وي، مشابهت لري)) جرمني ژبپوه 
ومپ هم د پ'تو ژبې د dرامر یو کتاب لیکلی ډاک�ر .ر 

م) کال په لندن کې خپور شوی ، په ۱۸۷۳دی چې په (
هغه کې یې لیکيل : ( پ'تو د هندوارین ژبو (خه یوه 

  لرغونې ژبه ده).
ت او پ'تو، سانسکریډاک�ر ولهني فرانس لیکيل دي: (

  اوستايي ژبې د آریایي ژبو له وېش نه پخوا رسه یو وې).
d ریوسن په هندي ژبې يو کتاب لیکلی دی، هغه ډاک�ر

په دې کتاب کې لیکيل دي:( پخوا حلکو پ'تو د سامي 
ژبو کورنY پورې مربوطه õdله او عربا� ژبې رسه یې د 
هغې نژدېوالی mودل. م%ر وروستیو ژبپوهنیزو (ې�نو دا 

  (رdنده ک�ه چې پ'تو یوه سپېحلې اریایي ژبه ده.)
نې و د طبیعت پېژندې د .ولډاک�ر ریویر یسمن د مسک

غ�ي لیکيل دي چې: (( پ'تو او پاريس داوړه ورته ژبې 
  دي او د یوې کورنی پورې اړوندېNي.))

له پورتني بحث (خه دا نتیجه په الس راLي چې پ'تو 
  له هندو اروپايي ژبو (خه یوه لرغونې ژبه ده.

پ'تو  ژبه د ختیlو اریا� ژبو د کورنY یوه مهمه ژبه 
دري ژبې رسه یوLای زموږ د هېواد ميل او  ده چې د

رسمي ژبې õdل کېNي، دا ژبه رسبېره پز افغانستان د 
پاکستان په شkل لوېديlه سیمه، پ'تونخواه، ایران او 

ل کال ۱۳۱۵هند کې هم مروجه ده ، پ'تو ژبه له 
راهیسې په افغانستان کې رسمي ژبه ده. دا ژبه په عر» 

ه الفبا %�و فونیمونو ته یې پلیکدود لیکل کېNي ، چې Lان
کې خاصې ن'ې ور زیاتې شوي دي، له دې رسه رسه د 
پ'تو ژبې له دې لیک (خه د استفاده کوونکو تنوع 
ددې المل شوی دی چې دو ډوله متفاوت تلفظونه یې 

شهور تلفظ م رامنlته يش چې په افغا� او پاکستا�
صاري ند ابداع نسبت یې د بایزید ا دي او د Lان%�و تورو

پا پä روmان په نامه یو شخص نه کېNي چې په قام 
  اورم� و.

د پ'تنو د   paxtoپختو  paŠtoپشتو    paŠtoپ'تو 
ژبې نوم دی ، پ'تون په داخيل او خارجي منابعو کې د 
پ�ان او افغان په نومونو هم یاد شوي دي، که (ه هم د 
افغان نوم د پ'تون تر کلمې ډېر را وروسته په منابعو 
کې قید شوی دی. (رdنده خربه ده چې د پ'تون 

د  (paktues)کلمه اصيل او Lايي نوم دی. د پکتویس
ذکر یې د هیرودت په تاریخ کې شوی) د پکتین قبیلې(

  او پختین له کلمو رسه نNدېوالی لري.
 او  (Pakhtha)دا کلمه په سانسکریت ژبه کې 

(Pakhtin)  ده، او هغه خلک به یې په دې نامه رسه
یادول چې خپلو ارباب االنواعو ته به یې پخې فدیې 
وړاندې کولې. د ویدا ژبې پکت او پکتین د هkغه 
پ'تنو یا پختنو نوم دی چې په لرغو� دوره کې د ویدا 
د ویونکو dاونcیان وو، د یونا� پکتویس او د 
سانسکریé پکت او پکتین کلمې د معارصو ژبو د 

  تکامل له مخې پ'تو کېدای يش.
ارکورات، مارdنستییر� او مجاور احمد زیار بل ډول م

نظر لري هغه دا چې دوی په خپلو ډېرو لیکنو کې د 
چې د اریا� د  parsuwaپ'تو، پشتو یا پختو کلمه له 

parsu   له ری'ې (خه اوpastun   یې دparsuwa  له
کلمې (خه پيشنهاد ک�ې ده او دا یې د سانسکریت د 

parsu   تله ک�ې ده چې د ری%ویدا په له کلمې رسه پر
کلمه د  parŠuکرmه کې  ۴۶اتم کتاب، شپNم رسود او 

  زړور او جن%یالیو خلکو په معنا تعریف شوې ده.
ق.م) کې د dندهارا د سالتور په  ۳۵۰پا¶یõي چې په (

mار کې ژوند کاوه او په خپلو لیکنو کې یې غیر هندي 
او  نومويل دي pasuvadiاریایي سرت قوم پرشوادي 

pasuvadi  د پ'تو ژبې د تکامل له مخې پشتووالی
paŠtuwali  چې وروسته بیا د اوستايي مختاړيana  په

  زیاتولو رسه پشتونوايل شوی دی.
په پشتونوايل کې یې په الندې توdه د یوولسو قومونو 

  یادونه ک�ې ده:
یې کندهاریانو ته ( د هغو خلکو په cdون   parŠuپرشو 

تر کون�ونو پورې میشت وو) ویيل  چې له تکسیال (خه
یې د بلخ د سیمې خلکو ته ویل  bahlikaدي.  بهلیکا 

شوي دي. کپشه د اوسني کاپیسا خلکو ته ویل شوي 
دي چې په مجموع کې د کابل د شkل خلک، د 
نورستان د غرونو خلک او د .ول کون� د سیمي او د 

  هندوکش خلک پکې شkلېNي.
سیند د رسچینو خلک ، د  : د امو kambojaکمبوجیان 

،  arwatپامیر غلچه ژبې خلک، مروت
، madhument، مهمند  Šinwariشینواري

او   masit ، مسید bareca ، ب�ی«ا  aparytaiاپریدي
هغه خلک چې له dندهارا (خه تر تیرا ، خیرب درې او 
کوهاټ پورې اوسېدل. پا ¶یني همدلته د پشه يي 
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piŠac وخت کې د  ژبې نوم اخيل چې په اوس
  افغانستان په ختیW کې پراخه سیمه په واک کې لري .

د پا¶یني له وینا (خه دا نتیجه اخیستل کېNي چې 
پرشوادي یوه قومي اتحادیه وه چې بیالبیل قومونه د 

  پ'تون په نوم پکې را.ول شوي وو.
د پ'تو ژبې په اړوند د نولسمې میالدي پې�ۍ له نیkيي 

اصل، منشا او موقف په اړه  (خه ژبپوهانو د پ'تو ژبې
په الندې توdه ډول ډول پيچيل نظریات وړاندې ک�ي 

  دي:
محمد عبدالسالم د نسب نامه افاغنه کتاب په  – ۱

) مخ کې د (و عربي او پ'تو کلمو په ۸۲لوم�ي .وک (
پرتله رسه ، پ'تو ژبه د عربي ژبې خور او د سامي ژبو 

ه کل غلطله کورنY (خه شمېرلې ده، چې دا نظریه بل
ده او کوم علمي بنسé هم نه لري او د تصاديف 

  مشابهتونو پر بنسé واله او د منلو وړ نه ده.
میالدي کال کې ه�ي والرتبیلو ، پ'تو  ۱۸۲۸په  – ۲

ژبه اریا� ژبه õdلې او لیکيل یې دی: (( په پ'تو ژبه کې 
د فون�یک او dرامر په برخه کې د اریا� ژبو ډېر 

  کېNي.))اقتباسونه لیدل 
میجر راور.ي لیکي: ( پ'تو ، زند، پهلوي او سانسکريت 

  ژبې رسه نNدې ورته والی لري.)
برتلس وايي: (پ'تو یوه لرغونې ژبه ده چې د هندي  – ۳

  او پاريس ژبو خور dنل کېNي.)
ارنست ترومپ لیکي(( پ'�و ژبه د اریک له ژبې  – ۴

اړه  ې(خه زېNېدلې په اریا� او اندو اريايي dروپ پور 
ده په اصطالح له  نه لري، بلکې د اریک له ری'ې( د

  لرغونې باخرتي ری'ې) (خه مستقله جال شوې ده ))
جیمز دار مس��ر: پ'تو د زند لور کõل کېNي او  – ۵

نومNي د علمي ژبپوهنې په مرسته ثابتوي چې پ'تو د 
اریا� ژبو یه Lان%�ې (ان%ه ده . پ'تو نه د هندي او نه 

ژبې (خه جال شوې. نوم�ی د همدې د سانسکریت 
دالیلو پر بنسé دا نتیجه تر السه کوي چې پ'تو ژبه له 
اوستا (خه  او یا له بلې هغې ژبې (خه چې اوستا ته 
نNدې ده دده په اند د هkغې لرغونې پ'�و (خه را جال 

  شوې ده.
ر دې نظریاتو ت ارواmاد پوهاند عبدالحی حبیبی د – ۶

ې وروسته داسې نتیجه اخيل او دقیقې مطالعې او (ې�ن
لیکي (( پ'تو مستقیkً نه له هندي (ان%ې او نه له 
پارسی dروپ رسه کوم تعلق لري بلکې د دواړو (ان%و 
په منW کې د اتصال یوه ک�ۍ ده او مستقیkً له لرغونې 
باخرتي (اریک) ژبې (خه بېله شوې ده، نو Lکه پ'تو 

  ژبه د سانسکریت او اوستا خور ده.))
جورج مارdنس�ر�: همدا علت دی چې  – ۷

مارdنس�یر� د ناروې نامتو ژبپوه او سرت (ې�ونکی 

داسې وايي: (( پ'تو د اریایي ژبو رسه په Lان%�ې توdه 
  د ختیlو اریا� او د اریک ژبو رسه ورته والی لري))

نوموړی په خپلو هر اړخیزو او دقیقو (ې�نو کې پ'تو 
ژبو (خه یو مستقله ژبه ژبه د اریانا د شkل ختیlو 

õdلې ده او احتkل یې mودلی دی چې پ'تو په د 
ساکي ژبې د لهجو یوه متحوله بõه وي. همدارن%ه دده 
په اند د پ'تو ژبې د پیدای'ت Lاب به احتkالً د آریانا 
د ختیlو سیمو شkيل برخې وي، Lکه یط د اندو 
اریايي ډېر ژبني توکې یې پور ک�ي دي. مجاور احمد 

یار هم د همدې نظریې پلوي کوي. د پخوا� شوروي ز
اتحاد پوهانو هم ددې نظریې په تاییدولو رسه زیاتوي: 
(( پ'تو ژبه د فون�یک او dرامر په برخه کې د اندو 
اریايي ژبو تر اغیز الندې راغلی دی او له خپلې اصيل 

  منشا یعنې لرغونې پ'تو (خه یې تحول ک�ی دی.))
 ه پام کې نیولو رسه که چېرې دد پورتنیو نظریاتو پ

پ'تو ژبې زما� خط د هغې تر اصيل پیدای'ت Lای 
یعنې له نن (خه تر لرغو� دورې (له معارصې دورې 
(خه تر لرغونې دورې) پورې په dوته ک�و نو په پایله 
 Wل ختیkکې ویالی شو چې پ'تو د اریا� ژبو د ش

ک اریdروپ پورې اړه لري چې د اندو اریایي مورینې (
) ژبې (خه زېNېدلې چې بیا اریک ژبه د اند اروپايي 

 مورینې (خه جال شوې ده.

   پاتېمخ )   ۶۳د (

 ۵۶ورپسې نورو اروپا يي هيوادونو او بیا د ن!ۍ په  
 هېوادونو کې افغانانو او د افغانستان د تاريخ او ور�نيو

رسه عالقمندو اشخاصو،  <ولنو او دفرتونو ته  مسائيلو
ترالسه  ه او زما د معلوماتو له مخې چې يو دولی�ل شو 

  کونکونه  يې هم زه يم تر اوسه دا د لی�لو ل!ی روانه ده .
رکت  په ب  ېبې ساري عالق او زيار ستاسو دپه ر�تيا رسه 

 د ژر  ډير دعوت ملی خپلواکه نرشيه او دعوت ويب پا'ه 
بې �ايه به نه  وي که ووايم   ته الر پيداک!ه، نوو خلکو زړ 

 هغه د افغانستان او غواړي د ېهغه کسان چ
 وا ، اقتصادي ،<ولنيزپو�ی شاوخواسيمو په سيايس،

و ن او يا�ې!نيز کار وک!ي  فرهنگي حاالتو باندي �ان خرب
ته رس ور�کاره  نرشاn ارگانو آرشيف هرو مروستاسو 

و چي په مختلف ېدومره غ0تلې شو نرشيه اوس  دا کوي .
  �ې!ونکي تنده ماتوالي يش.  وبرخو ک0ي دهر عالقمند ا

 همکار په توگه د داºی لوستونکی او د نرشیې دې  زه د
ه الر کي پ شهرت موندلو پياوړتيا او غ0تلتيا، دنرشيې دې 

ه تاو زحمت  شپه او ورځ نه ست!ی کېدونکی  زيار ستاسو
 پدې پاک علمی او فرهنگی چوپ! قدر په سرتگه گورم . د
 هغوي ته ډير  ته خدمت او افغان ولس موموخه  ېچ ېک

�ارم رسول دي   معلوماتهر ډول کره او کو<لی  ژر

،ستاسو  پراخي حوصلې اوغ0تلی ارادې ته ح¼ان يم ، د 
  .  نه په امان اوسې سرتگو بدو

 ک}والی د مل!نيوکلونو پوهې�م او تاسو درکوم چې تاسو د
په کومو رشايطوک0ي د دعوت ملی خپلواکی خپرونې 

لمی همکارانو پيداکول، چاپ او په خپل نرشېدل، د ق
لگ0ت لوستونکوته لې�ل تررسه کول . آفرين دې ستاسو 

  پرهمت ، هوډ او ملی احساس وي .
د دعوت خپرونې هره گ�ه د دې شاهدي ورکوی چې تاسو 

مينه اوعالقه د دې �ومره اسوپه ماته معلومه ده چي تاو 
قدر په  نرشې د نرش لپاره کارکوی، داموږ <ول منو او د

سرتگه ورته گورو چې تاسو ملت او انسانيت ته ژمن 
لدې الري خپل ولس ی غواړ ژورناليست او د پا'ې مسول 

  جوگه سی .  خدمتد ملی ته 
زه پوهې�م چې تاسونه يوازي د دې خپرونې لپاره د 
مضامينود را<ولو، تنظيمولو، چاپولو لپاره �ومره زيار 

دې نرشيې <ويل ايست او اوس یې هم  باسی، بلکې د 
 Á0� رسمقالې ستاسو د غ0تلی قلم او ميل احساس

  په قلم ليکل سوي دي . 
ستاسو هيل �لی اود ن!ۍ د مختليفو شخصيتونو او �ېرو 
رسه مطبوعاn مرکې، د قلمی همکارانو او ليکوالورسه 

سمينارونو او غون}و کې  په کنفرانسونو، اړيکي نيول،
پراخه حوصله  ار ندی،فعال گ}ون کوم ساده او اسانه ک

او ميل هوډ غواړي ،ستاسو دا هوډ او ه¢ي  نه يوازي ما 
بلکي هر افغان ته چې ستاسو له زيار او زحمت رسه 

  بلديت لري معلوم او د قدر په سرتگه ورته گوري . 
  گران او منلی بزگر صاحب!

په �انگ!ې توگه زما  او مرستندويانو ستاسو او تاسو
ه چرنې او پتمې کورودا| ته قدرمنې خور او ستاسود

 ،<ک د کيبورډد  کمپيو<ر ستاسو دو شپو نيم ترهره ورځ 
بسيا  لوي پراخه حوصله،خوښ ارام اويتحم <ک اواز

  ژوند غواړم .
افغان مو موخه  ېچ ېک فرهنگی چوپ! پدې  علمی او

 ور نو  معلوماتو اود اړينو هغوي ته  ولس ته خدمت او
  تو برياوو هيله کوم  .الزيا خربونو رسول دي د مهمو

 ملت ته اومو يوازي خو��  ېک0 پدې هيله چي په ژوند
  مل وي. د فرهنگی زيار او چوپ! په الر کې برياوي 

په سوي}ن کې د دوستی فرهنگي  حبيب الله غمخور

  روزگان ميل مهالن� خپرونې  چلوونکی  <ولنې مرش او 

  د دعوت درنو لوستونکو!
اد او ولس له تاسو حق لرۍ چې د خپل هېو 

حاالتو، پې و او ورته پرتو خطرونو او 
په خپل مرستو رسه د  ستونزو نه خربشئ.

دعوت همیشني لوستونکي ۍ د دعوت د 
خپلواکو رسنیو مرکز ستاسو له پاره او 

ستاسو  په مرسته مخته 4ي او پرمخت2 
  کوي
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  قاضي باران
د Lواک او قدرت پر مهال ولسونو کې د يووايل او اتحاد او توافق تاريخ ته په کتو رسه  

او ورورولY ويناوې رواج مومي، برعکس د تکفä، تفسيق، تبديع اصطالحات د 
مثال په توdه کفر چې رشعي  .کمزورۍ په دوران کې رواج مومي انسا� .ولنو کې

نن ورځ  ه صادرېNيحکم دى او تکفä قضايي پرېک�ه ده او پرته له رشعي قضا (خه ن
ېک�ه چې د پرفقهي رشعي  .يې عوام په هر خپل مسلkن مخالف ورور ورپورې کوي

ن'و ن'انو تر(نK که انسان کې يوه ن'ه د اسالم شتون ولري بايده په مسلkن  ۹۹کفر 
د کفر پرېک�ه تررسه نه يش او د مسلkنانو له ډلې (خه اخراج نک�ل يش، حال دا چې 

ن'و ن'انو تر(نK په يوې اشتباه مسلkن باندې نه يواLې  ۹۹د اسالم نن ورځ متاسفانه 
    .د کفر او ردت پرېک�ه بلکې مباح دم واجب القتل هم بلل کېNي

په داسې اوج د کمزورۍ او بې علمY حاالتو کې هره ډله کو�m ک�ي تر(و حق پورې 
L ان وت�ي او پرته له خپلې ډلې (خه هر خپل

کفä ع و تفسيق و تمخالف هم تقبيح هم تبدي
ک�ي او مرشکينو کې يې وشkري حال چې 
هkغه ډل%Y بيا له مرشکينو يا نه مسلkنانو 
رسه تر.ولو دوستانه او صميkنه نNدې اړيکې 

 که هغه ېساº او تل يې د خدمتونو ه«ه ک� 
سلkن ورور او ان يا د بل مLو اخدمت په مال 

ه ونو تپورته المل .يان هم ويزاسالمي ولسونو په 
په کتو رسه د مسلkنانو کمزورتيا او .و.ه کولو 
لپاره Lينې ويناوې د اسالمي امت په وچ تن 
کې د اور په (ېر رسه ملبه وهي خپرېNي د 

ډل%یو د جال  ۷۳حديث االفرتاق (مسلkنان په 
کېدو حديث) په (ېر چې د خداى پاک جل 

ومهربا� چې له اشفقت  ،جالله هغه رحمت
Lمکې (خه سرت دى يوې ورکو.ې اسkنونو او 

ډل%Y لپاره منحرص کوي او له همداراز ويناوو (خه د اسالم او مسلkنانو دmمنان �dه 
  پورته کوي هم ورته ملن وهي هم يې د پيغور په توdه کاروي

او زما  ۷۲يان په يسوعډلو او  ۷۱د حديث االفرتاق روايت کې رازي چې (يهوديان په 
 ېلو وېشل کېNي پرته له يوې جنتي ډل%Y (خه به نورې بشپ� ډ ۷۳اسالمي امت به په 

د ياد شوي حديث تحليل او هغه باندې پرېک�ې لپاره اړمن يو  .ډلې په دوزخ کې وي)
رو نو  ېر د افرتاق حديث سند، م²، تعارض له قران کریم اوLتر(و هر حديث په 

لت (خه خايل او له د اعتبار وړ وي چې سند يې له عحديثونو رسه و(ې�و، حديث ه
بشپ� راويان يې معترب معتمد وي نه په کې دروغجن نه مجهول الهويت انسان شتون 
ولري، د حديث م² يا نص همدارن%ه بايد له نيوکو (خه خايل او له قران کریم يا نورو 

  .صحيحو احاديثو رسه مخالفت ونه لري
ري او نه مسلم او نه (د حديث االفرتاق سند) د يادشوي حديث روايت نه بخا لوم�ى:

 Kينو د ترمذي نسخو (خه او رن%ارنL نورو د صحيحو احاديثو کتابونو ک�اى پرته له
کلها يف   :روايتونه يې مختلفو الفاظو رسه شتون لري نورو کتابونو کې د مثال په توdه

کلها يف النار اال واحده وهي . .ولې په دوزخ پرته له ډل%Y (خهدالنار اال الفرقه،
kعت يا ډله دهالجkلهم يف.کعه، بشپ� دوزخي دي پرته له يوې ډلې (خه چې ج 

النار اال واحده وهي ما انا عليه واصحا»، .ولې ډلې دوزخي دي پرته له يوې ډلې (خه 

نور روايتونه هم شته چې يو روايت له بل روايت رسه  .چې زما او زما د يارانو الرویان دي
  . ډلو تعريف او تعداد کې ضد و نقيض دي د جنتي او دوزخي

د دې حديثونو روايت او نسبت ابو هريره، انس بن مالک، عبدالله بن عمرو، جابر بن 
عبدالله، عبدالله بن عباس، عبدالله بن مسعود، معاويه بن ا» سفيان، سعد بن أ» 

 ه، واثله بن االسقع ريض اللءوقاص، عوف بن مالک، عمرو بن عوف، ا» امامه، ا» دردا
عنهم اجمع� ته ورک�ل شواى او يو روايت کې د عيل بن أ» طالب ويناوو (خه 
شمېرل شواى چې موقوف حديث ورته ويل کېNي او دوه روايتونو کې د تابعي قتاده او 
يزيد الرقايش روايت دى پرته د صحا» يادونې (خه چې مرسل حديث ورته ويل 

وکو وايتونو سند له علتونو او نيد بشپ� ياد شوي ر . کېNي علم مصطلح الحديث کې
(خه خايل نه دى. منکر، شاذ، ضعيف، دروغجن، جعل، مرتوک، ناسم ورته ويل شوي 
دي چې د تفصيالتو لپاره يې د احاديثو تهذيب الکkل، امليزان، مجمع الزوائد، 

، املستدرک، کشف الخفاء، مصباح الزجاجه کتابونو ته رجوع کيداى ءالهيثمي، الآليل
شمېر علkوو ياد شوى حديث بشپ� روايتونو رسه ضعيف õdالى د امام ابن  �d.يش

يا له دومره ضعف رسه ب. حزم، ابن الوزير اليمني، العجلو� په شان علkوو رحمهم الله
ان په مفاد او نورو Lهم دا حديث Lينې ډلې د خپل 

مسلkنانو پر وړاندې د زهرين خنجر په توdه کاروي 
متواتر حديث چې وي حال چې له لکه متفق عليه يا 

دومره علتونو رسه که د صحت رتبه هم ورک�ل يش 
نو هغه ته احاد حديث ويل کېNي چې د dومان رتبه 

   .لري نه د يق�
ياد شوي حديث  (۱(د حديث االفرتاق م²)  دوهم:

او مسلkنان په  ۷۲او يسوعيان  ۷۱کې د يهودو ډلې 
مي مورخينو ډلو ويشل شوي دي حال چې نه اسال  ۷۳

او نه يهودي او يسوعي محققينو ديني ډلو ته دا 
د (ملل او نحل) او فرقو او طايفو  .تعداد ورک�ى

کتابونو کې مثال په توdه مورخ اشعري اسالمي ډلو 
ډلو  ۷۶ته له سلو زيات شمېر ورکوي، شهرستا� د 

يادونه ک�ې ده خپل کتاب کې او ابن حزم يې يواLې 
لطي يې (لور او قايض عبدالجبار همدا� يې پنlه او بل کتاب پنlه بويل او مورخ م

 ۳۰۰ډلو وييش، مورخ مقريزي همدارن%ه د شيعه dانو ډلې  ۶۱کې يواLې شيعه dان په 
 ۱۹۸يادوي او Lينو کتابونو کې يې تعداد تر  ۵۳يادوي، خوارزمي د اسالمي ډلو تعداد 

 ډلو تعداد البته روmانه مخالفتد اسالمي مورخينو دا اختالف د اسالمي . ډلو رسېNي
  .ياد شوى نه زيات او نه کم ۷۳د حديث م² رسه لري چې شمېر يې يواLې 

قران کریم کې پيغمرب صىل الله عليه وسلم ته وينا کېNي چې خپل قوم ته ووايه زه  (: ۲
د خداى پاک جل جالله خزانې نه لرم او نه علم غيب لرم نه فرmته يم، زه يواLې د 

تابع يم (قل ال اقول لکم عندي خزائن الله وال اعلم الغيب  ېاک جل جالله د وحيخداى پ
وال اقول لکم ا� ملک ان اتبع اال ما يوحى ايل) همداراز نورو ايتونو کې علم غيب يواLې 
د خداى پاک جل جالله صفاتو (خه ياد شوى او هر استثنا له دې بنسé (خه قرا� 

ډلو په هکله يادونه د قران  ۷۳ن کریم ياد يش اما د وحيه کې داخل دى چې بايد قرا
ليه ع کریم ايتونو کې نشته، که خدای پاک جل جالله دا غيبي حال پيغمرب صلی الله

ی وی نو هغه به يق� رسه قران کريم کې مندرج شوی وو او يا حد وسلم ته روmانه ک� 
  .اقل متواتر متفق عليه حديثونو کې شامل وو

لت راتK رسه اسالمي ډلو کې Lينې ډلې رامنlته کېNي او Lيني د اسالمي رسا: ۳
ي، کله زياتېNي او کله کمېNي، د تاريخ دوران کې که يو مهال د ډلو شمېر Lملېنlه 

يش نو دغه شمېر هې«کله دوام يا ثبات نه مومي Lکه هم نوې ډلې رامنlته کېNي  ۷۳
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 حال (خه دى او انسا� فکريي نو دغه تعداد يق� رسه لېرې له واقع الLهم ملېنlه 
ودې او اختالف رسه هم مخالفت لري او محال چې د داسې له نواقصو ډکه وينا جامع 

  الحکم والکkالت پيغمرب صىل الله عليه وسلم وک�ي
پرته له شک (خه اتفاق او اتحاد او يوايل کې خä او برکت او رحمت دى (رن%ه  : ۴

Yعیسویانوډلو حديث يهود له  ۷۳ن'ه ده، د  چې اختالف عذاب او نقمت او د بدبخت 
ډلو باندې ويشل شوي دي او يسوعيان بيا له مسلkنانو (خه  ۷۱(خه بهرت õdي Lکه 

ډلو باندې تقسيم شوي او له .ولو (خه بدترین ډله  m۷۲ه او بهرت ياد شوي Lکه 
خه (مسلkنان ياد شوي حال چې .ولو اس�k دينونو کې سرت دين اسالم او امتونو 

  اسالمي امت بهرت دى
حديث کې يوه ډله جنتي او بشپ� نورو اسالمي ډلو ته د dمراهY نسبت ورکول  : ۵

ان پورې وت�ي او نورو ډلو ته د dمراه په Lهره ډله دې ته اړ بايس چې حق پخپل 
سرتdه وdوري چې د تکفä او قتل و کشتار المل کيداى يش او دا وينا لېرې د رشيعت 

  .بنس�ونو او اهدافو (خه دى له مقاصدو او
دريم:(د افرتاق حديث مخالفت له قران رسه) د دې اسالمي امت په هکله خداى پاک 
جل جالله فرمايي (کنتم خä امة اخرجت للناس) تاسو انسانانو ته بهرتين استول شوای 

بل ايت مبارک کې خداى پاک جل جالله فرمايي (وکذلک جعلناکم امة . امت ياست
 ياد شوى حديث مخالف. سو مو وسط يا معتدل او مېنW امت dرLويل ياستوسطا) تا

د قران کریم دى Lکه اسالمي امت بدترين امت له رش او فساد او اختالف او فتنو 
 .(خه ډک معريف کوي حال چې سرت پاک بهرتين امت ياد شوى دى قران کریم کې

اري ريحكم) شخ�ه او ضدکخدای پاک جل جالله فرمايي (وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
مک�ی چې ورک نابود به شی، دلته په دې حديث کې اختالف او شخ�ه د دې سپې«يل 

  .امت يقيني مصä بلل شوای
(تعارض له نورو حديثونو رسه) ياد شوي حديث رسه نور صحيح حديثونه  (لورم:

مخالفت لري چې سند او م² کې له دې حديث (خه معترب دي لکه د صحيح بخاري 
حديث (کل امتي يدخلون الجنة اال من ا3) زما بشپ� امتيان جنتيان دي پرته له هغو 

بل صحيح حديث کې . (خه چې جنت نه غواړي او د دين د تعليkتو اطاعت نه کوي
پيغمرب صىل الله عليه وسلم فرمايي (من شهد اال اله اال الله وان محمدا رسول الله 

يبه اقرار وک�ي او هغه ومني نو جنت يې يق� وجبت له الجنه) (وک چې په کلمه ط
بل مبارک حديث رشيف کې پيغمرب صىل الله عليه وسلم فرمايي  . رسه په برخه دى

(ان الله قد حرم النار عىل من قال الاله اال الله) دوزخ ورباندې حرام دى (وک چې د 
K د دې صحيح حديثونو تر(ن. خداى پاک جل جالله په وحدانيت اقرار وک�ي

 ۷۳ي چې اسالمي امت به پر Lهمدغه د اختالف حديث Lينو روايتونو کې دا هم را
ډلو وويشل يش .ول به جنت ته والړ يش پرته د ملحدينو زيديقانو ډلې (خه، نورو ته 

ان ته امتي ويلو (خه د همدغه Lد dمراهY نوم ورکول او دوزخي õdل او يواLې خپل 
اصدو او اسالمي امت په مفاد دی کوم چې حديث برعکس روايت البته د رشيعت مق

بشپ� مسلkنان جنتيان بويل پرته له زينديقانو (خه خو متاسفانه د پورته صحيحو 
حديثونو او مخالف روايت چې يوه ډله دوزخيان بويل پر يوځ افرتاق حديث باندې 

  .Lينې متکرب متجرب مغرور متعايل انسانان .ين%ار کوي
ختالف حديث ته ملن وهل او ورباندې د .ين%ار کولو حتمي افرتاق او حتمي ا   :پاي

نتيجه پرته له تکفä او مسلkنانو مينW کې له فتنو برسäه کولو (خه بله کومه �dه نه 
ترالسه کېNي حال چې خداى پاک جل جالله اتحاد او يوايل او توافق ته مسلkنان 

فاق او ات ،اتحاد ،د يوايل. آ)ه«وي او فرمايي (واعتصموا بحبل الله جميعا وال تفرقو 
ورورول�d Y شمېر ايتونه او حديثونه پرې'ودل البته د دmمن او هغه چا ک�نه ده کوم 
چې د .و.ه او تضعيف شوي مسلkنانو ال کمزورتيا غوmتونکي دي، د داسې ويناوو 
رايجول اسالمي امت کې د بدرن%ه دmمنانو کار دى اسالمي او نه اسالمي نوم او لباس 

ه، د دې مشکوک ضعيف کمزوري حديث پر بنا Lينو فتواوې ورک�ي چې خپل رس 
مسلkن موحد ورور رسه تعامل او ناسته يا راک�ه ورک�ه حرامه ده د بدعت او رشک او 
dمراهY په نوم حال چې د اسالم او اسالمي امت دmمنانو رسه بيا د mه روابطو او 

�و چې دا حديث سم دى نو دقيق ډول که فرض ک. نېک رفتار و کردار ته جواز ورکوي
او د  ۷۱رسه بايده داسې ترشيح ورک�ل يش چې دلته حديث کې د يهودو ډلې 

ډلې کېNي او دغه ډلې  ۷۳کېNي ورپسې مسلkن  ۷۲يسوعيانو ورپسې يوه ډله زيات 
دلته  .په يو امت کې مذهبونو او مختلفو رايو ته اشاره نه ده بلکې دينونو ته اشاره ده

 .چې د دوه اصطالحاتو توپä بايد وپېژندل يش (امة التبليغ) او (امة االستجابه)ده  اړينه
انسان ته چې کله د پيغمرب په ذريعه د خداى پاک جل جالله پيغام ورسيدلو نو هغه 

رې و ا4ان يې پاد تبليغ امت کې شامل شو او کله يې چې هغه دعوت ومنلو او اقرار 
هر مسلkن چې د پورته ياد شوي  .ابت امت کې داخل شوراوړ نو هغه د منلو يا استج

صحيح حديثونو په بنسé کلمه طيبه (اشهد ان ال اله اال الله وأشهد أن محمدا رسول 
الله) ومنله او اقرار يې پرې وک�و هغه ناجي د اسالم امتي دى او ان شاء الله جنت يې 

هې� داسې مذهب  .وياخرت کې په برخه دى د هر اسالمي مذهب او ډلې تابع که 
نشته چې د بشپ� امتياز او د حق انحصار ادعا وک�اى يش او هر رmت� مسلkن لپاره 

چې د تفرقې او تکفä له دعواوو او داعيانو (خه نفرت او د بشپ� اسالمي ده اړينه 
  واخر دعوانا ان الحمد لله رب العامل� .امت يوايل لپاره دعوت وک�ي

 
 وی روحيی او ستراتيژيکد افغانانو د ملدعوت 

 روابطو کی لوی رول لوبولی دی
  لندن -  فهيم نظيمی

ما د �اغلی بز~ر صاحب رسه ډیر کلنونه 
پخوا په یوه میلمستیا کی په لندن کی 

ه له تصادفی تو~ه اشنا شوم او پولیدل او 
پا'ی او مجلی همغې ور�ې د دعوت ویب

دعوت رسه هم اشنا شوم. د ه�غه 
اغلی بز~ر صاحب وخت راهسی د �

 ،نظریاتو د خپرولو، ور�پا'ه زما د هیلو
رسه د ارتباط سرته  ن!یوالووطنوالو او 

ده  منبع او وسیله ~ر�یدلی ده. د
ی او په چا'ور�پا ېړ مو دی باعث و~ر�یدل چی نو  او هاند او زیار د همسلکی پوه

  یر زیات مینه وال پیدا ک!ي. ډاو  يرسانه یی خپرونی وک! 
و په روابط ومرکز د افغانانو د ملی روحیی او سرتاتیژیکلواکو رسنیو د دعوت د خپ

ته د افغانستان د حقیقت او واقعیتونو په رسولو کی لوی رول  <ین;ولو او ن!ی والو
ده <یم  ر صاحب او د~طارق بز محمد کاله کی�ي چی �اغلی  ۲۹لوبولی دی. پوره 

لیاقت کار او زیار ایستلی او لوی  او مسلکی مهارت او ۍورځ په پوره ای�ندار  شپه او
په پ0تو او ان;لیسی ژبه وړاندی ک!ي دي،  ېخدمات ی يستیکیمطبوعاتی او ژورنال

ده دا <ولی السته راوړنی په ډیرو کمو  دی. د چی خورا زیات د قدر او ستایلو وړ
ی ته او مجله ، انرتنی'اپاقتصادی امکاناتو تر رسه شوی او ال هم روانی دي. دعوت ور�

یسبوکی خپرونی اوس جهانی شهرت موندلی او خورا ډیر مینه وال لری. فسایت او 
زه فهیم نظیمی د �اغلی بز~ر صاحب د زیار، هاند، لیاقت او مسلکی پوهی او د 

زړه له کومی مبارکی وایم. او  لو له کبله و ده ته ددپه درلو  ییوطنپالنی د عالی روح
<یم دا <ول صفات په تیرو �و لسیزو کی د ده  ویاړم چی �اغلی بز~ر صاحب او د

عمل په د~ر کی افغانانو او ن!ی والو ته ثابت ک!ي دي . د لوی خدایه ورته د ال بریاوو 
  فهیم نظیمی                                                                               هیله کوم. 
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------------------------------------ 

نوم د صفرو  (شمېر) د عدد
 شمېر(تعداد)

 ۱لس 
 ۲سل 

 ۳زر 
 ۴لس زره 
 ۵(یؤلک)  سل زره
 ۶(میلیون)  لس لکه
 ۷(لس میلیونه)  سل لکه

 ۸زرلکه(سل میلیونه) 
بیلیون یا  (زرمیلیونه) لس زره لکه

 ۹میلیارد 
سل زره لکه(لس زره میلیونه)لس 

 ۱۰بیلیون 
 ۱۱سل بیلیونه 

 ۱۲زربیلیونه(Kرېلیون) 
 ۱۳لس Kرېلیونه 
 ۱۴سل Kرېلیونه 

 ۱۵(کواډرېلیون)  زرKرېلیونه
 ۱۶لس کواډرېلیونه 
 ۱۷سل کواډرېلیونه 

 ۱۸زرکواډرېلیونه(کوېن�ېلیون) 
 ۱۹لس کوېن�یلیونه 
 ۲۰سل کوېن�یلیونه 

 ۲۱ون) زرکوېن�یلیونه(سیکس�یلی
 ۲۲لس سیکس�یلیونه 

 ۲۳سل سیکس�یلیونه 
  ۲۴زر سیکس�یلیونه(سېپ�یلیون) 

 ۲۵لس سېپ�یلیونه 
 ۲۶سل سېپ�یلیونه 

 ۲۷زر سېپ�یلیونه(اُوک�ېلیون) 
 ۲۸لس اوک�ېلیونه 
 ۲۹سل اوک�ېلیونه 

 ۳۰زر اوک�ېلیونه(نونیلیون) 
 ۳۱لس نونیلیونه 
 ۳۲سل نونیلیونه 

 ۳۳زر نونیلیونه(ډیسيلیون) 
 ۳۴س ډیسیلیونه ل

  ۳۵۵سل ډیسیلیونه 
 ۳۶زر ډیسیلیونه(ان�یسیلیون) 

   ۳۷لس ان�یسیلیونه 
 ۳۸سل ان�یسیلیونه 

 ۳۹زر ان�یسلیونه(ډیوډیسیلیون) 
 ۴۰لس ډیوډیسیلیونه 
 ۴۱سل ډیوډیسیلیونه 

 ۴۲زر ډیوډیسیلیونه(Kرې�یسیلیون) 
 ۴۳لس Kرې�یسیلیونه 
 ۴۴سل Kرې�یسیلیونه 

 ۴۵)ډیسیلیون-رزرKرې�یسیلیون(کواKیو 
 ۴۶لس کواKرډیسیلیون ه 

 ۴۷سل کواKرډیسیلیونه 
 ۴۸زرکواKرډیسیلیون(کوېن�یسیلیون) 

 ۴۹لس کوېن�یسیلیونه 
 ۵۰سل کوېن�یسیلیونه 

 ۵۱زرکوېن�یسیلیون(سیکس�یسیلیون) 
 ۵۲لس سیکس�یسیلیونه 
 ۵۳سل سیکس�یسیلیونه 

زرسیکس�یسیلیونه(سېپ�ېن ـ 
 ۵۴ډیسیلیون) 

 ۵۵نه لس سېپ�ېن�یسیلیو 
 ۵۶سل سېپ�ېن�یسیلیونه 

 ۵۷زرسېپ�ېن�یسیلیون(اُوک�وډیسیلیون) 
 ۵۸لس اوک�وډیسیلیونه 
 ۵۹سل اوک�وډیسیلیونه 

 ۶۰زراوک�وډیسیلیون(نوڤېمی�یسیلیون) 
 ۶۱لس نوڤېمی�یسیلیونه 
 ۶۲سل نوڤېمی�یسیلیونه 

 ۶۳زرنوڤېمی�یسیلیون(ویجېن�یلیون) 
 ۶۴لس ویجېن�یلیونه 
 ۶۵سل ویجېن�یلیونه 

 ۶۶زر ویجېن�یلیونه(یونیویجېن�یلیون) 
 او     او   او

صفره  ۳۰۳۳سېن�یلیون هغه عدد چې 
 .ولري

Ten 1 (10) 
Hundred 2 (100) 

Thousand 3 (1,000) 
Ten thousand 4 (10,000) 

Hundred thousand 5 (100,000) 
Million 6 (1,000,000) 

Billion 9 (1,000,000,000) 
Trillion 12 (1,000,000,000,000) 

Quadrillion 15  
Quintillion 18  

Sextillion 21  
Septillion 24  

Octillion 27  
Nonillion 30  

Decillion 33 
Undecillion 36 

Duodecillion 39 
Tredecillion 42 

Quatttuor-decillion 45 
Quindecillion 48 

Sexdecillion 51 
Septen-decillion 54 

Octodecillion 57 
Novemdecillion 60 

Vigintillion 63 
 Centillion 303 

 

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

̀ عضوي  چې شهدایا پوهېدئ؟  (2بینی) یوازین
ماده ده، چې کلونه کلونه نه خرابېTي. "و کاله وړاندې 

د مرص پۀ اِحرامو کې د یؤ فرعون لۀ جسد رسه 
لرغنپوهانو د موسی' ع د وخت شهد وموندل، چې تر 

اوسه نۀ وو خراب 
شوي. او ډاک�رانو 
وویل، چې اوس 

2بینی د  هم دا
 خوراک دی

 -  پر زړۀ او مغز د مال�ې اغېزې
 حمیدالله حمیدي ژباړه

مال�ه تر بل هر "ه ډېر د زړه او 
مغز روغتيا 2واMي. زموږ بدن 
په ور1ني ډول یو یا دوه 2رامه 

مال�ې ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې ډېری خلک 
لT تر لTه له اتو تر لسو 2رامو مال�ه خوري. پر دې 

بېره اویا سلنه هغه خواړه چې موږ یې د ور1ې په رس
اوږدو کې خورو، مال�ه لري. مال�ه د غذایي موادو اوبه 

ډېروي او په پایله کې د چاغوايل المل کيTي. که د 
سلنې پورې را کم ک/ی، نو  ۳۰تر  ۲۵مال�ې خوراک له 

له روغتيا رسه مو مرسته کوي. مال�ه اشتها ډېروي نو 
يش او غذایي رژیم   ي وزن یې کمهغه کسان چې غواړ 

یې نیولی وي، د مال�ې خوړل دې کم ک/ي. په پایله کې 
که غواړی چې مناسب اندام ولری، مال�ه کمه وخورئ. 
دغه راز ن/یوال روغتیایي سازمان وایي، په ور1ني ډول 

Kول لوی و2/ي پنØه 2رامه مال�ه خوري، که په 
سلنه د  ۲۳دوامداره تو2ه دغه دول مال�ه وخوړل يش 

سلنه د دې امکان  ۱۷مغز د سکتې المل کېدای يش او 
شته، چې یاد کس د زړه له حملې رسه هم مخ يش. 

وروستيو "ې/نو دا هم ثابته ک/ې چې له کچې زیاتې 
 .مال�ې کارولو زيان تر س�رې�و "کولو هم ډېر دی
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  فاروق فراق                                      9لور �کلې میرمنې ،9لور �کيل اوازونه          

 

*کلي غږ تر-ن, يې پخپله *کال يا حسن هم د خلکو زړونه وړي دي داسې سندرغاړې بيا نو ډيرې خوش قسمته دي چې د
سندرغاړو (خه ډکه ده داسې lmینه  پ'تو ملنه د د

خپلو مینه والو یوه پراخه حلقه  چې mکلی غN لري اؤ د
 یې پیدا ک�ي وي.

خو داسې سندرغاړې بیا نو ډیرې خوش قسمته دي چې 
mکيل غN تر(نK یې پخپله mکال یا حسن هم د خلکو  د

  زړونه وړي دي.
ه ه� میدان ت په نوي دور کې خو داسې ډیرې پیغلې د

 mکال ته د خلکو زړونه دوړیNي خو دهغوئ  راغلې چې د
” ه�”دغو ه�مندانو mکال نه وروسته چې کله خربه د

 هغوئ په هکله رایې ه� استاذان د ته Lي نو هلته بیا د
  کې ارو مرو ساه نیويل کیNي. ورکولو

ولې په پ'تنو میرمنو کې (لور ه�مندې میرمنې داسې 
سن ح دي چې په .وله ن�ۍ کې یې پ'تانه نه یوازې د
kن اس متعرف دي بلکې فني عظمت ته یې هم لکه د

  هسې درانه dوري.

  زمینه  بخت
 خپل وخت یوه mائسته ه�منده وه، د بخت زمینه د

م پورې ۱۹۴۲م (خه پیل شوی اؤ تر۱۹۰۴هغې فني سفر د 
  یې دوام ک�ی ؤ.

په سالنK کې په ډیرې بې دردۍ رسه وژل شوې  هوروست
  وه.

 چې بخت زمینه دډیر خلک داسې kdن کوي 
س دې برعک کون� والیت وه خو حقیقت د افغانستان د

پ'تو موسیقY په تاریخ اؤ ه�مندانو کتاب  دی اؤ د
  :لیکونکی mاغلی الیق زاده الئق وایي

خوازه خیلې سیمې په یوه  بخت زمینه د سوات د“
میرا� کورنY کې زیNیدلې وه اؤ (ه موده یې د سوات 

�ې کې هم تیره ک “ب�“%�ې سیمه پاره Lان ه�مندانو د د
ه خپل پي'ور ن وه. خو وورسته بیا پی'ور ته واده شوه اؤ د
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خاوند افغانستان ته بوتله اؤ هلته یې ژوند پیل ک�و اؤ هم 
  ”هلته ووژل شوه

بخت زمینې د اواز Lان%�تیا دا وه  الئق زاده الئق وایي د
 ثرمیشته پ'تنو ا غاړو ته دکرmې دواړو  چې د ډیورنc د

  پرې وؤ اؤ دواړو پرې خپله مینه ماتوله
نخوا پ'تو  مونN داسې ویلی شو چې هغه د” هغه په وینا د

پ'تنو ترمینW د وحدت عالمت ؤ Lکه  اؤ افغانستان د
احساس  خپلولY و پ'تنو ته دیچې افغا� لهجې یې برن

م دغه ته ه و پ'تنویورکولو اؤ یوسفزئ لهجې یې کوزن
  ”احساس ورکولو

ې ډیرې سندرې خورا زیاتې مشهورې شوي بخت زمین د
هغې مینه وال هkغه شان په شوق  دي اؤ نن یې هم د

  رسه اوري
  مشهورو سندرو (خه یې Lینې الندې ډول دي. د

  وه رسبازه یاره خیژه په مورچل باندې
  mائسته Lان مې جوړ ک�ی

  یاره غمژن به شې
  بې دلداره مې

  پاره دا دواړه سرتdې تورومه ستا د
و موسیقY په تاریخ اؤ ه�مندانو کتاب لیکونکی پ'ت د

اؤ وتلی لیکوال mاغلی الیق زاده الیق وایي بخت زمینه 
خوازه خیلې سیمې وه خو مرشان  سوات د په اصل کې د

  یې افغانستان ته تليل وؤ اؤ هلته ودان شوي وؤ.

  قزلباش  جبین  ماه

 ې دنیکه ی هرات فارسیوانه ده، افغانستان د په خ�ه د
 ت نه قندهار اؤ پالر یې بیا پی'ور ته راغلی ؤ، دهرا

قبائیيل سیمې اورکزو پ'تو فلمونو په تک�ه هیرو ارواmاد 
  ایمل خان واده شوې وه .

د دیارلسو کالو په عمر کې یې سندرې پیل ک�ي اؤ تردې 
  کالو ته رسیNي. ۴۱مهاله دغه سندریز سفر 

 فني زده ک�ې یې د سرت موسیقار رفیق شینواري نه
رسحد  لبخپل خوږ اواز له امله ورته د بل ترالسه ک�ي اؤ د

  لقب هم ورک�ل شوی.
ه د mو خدمتونو له امل حکومت ورتهمرکزي پاکستان  د

  مcال هم ورک�ی دی.
 LوانY په وخت کې یې په (و پ'تو فلمونو کې هم د د

 هکار کولو تجربه ک�ې وه خو دغه تجربه یې کامیابه ثابت
  نه شوه.

(خه یې په زرdونو سندرې  دیو او .لویزیونرا د پی'ور
  ویيل اؤ زیاتره پکې مشهورې شوي دي.

  ې یې دا دي:سندر  ېمشهور 
  اوبه دې وړینه

  سپنې سپوږمY وایه
  ستا یمه زه خو ستا،

  مسته ملن%ا دې ک�م
  دیدن ده راشه جانانه ورځ د

  ناز  شکیله
ې mکيل غN اؤ حسن لرونک پ'تو یوه بله د شکیله ناز د

پ'تو په  یې د ۱۹۹۱نه تر ۱۹۸۴کال  ړې وه چې دسندر غا 
یوې را¶Y په توdه خپل راج ساتلی  فن د سندریزه ن�ۍ د

  ؤ.
 پ'تونخوا د کې د ۱۹۶۹شکیله ناز په دریم مارچ کال 

ور فقیرمحمد خان په ک مردان په پورې هوº سیمه کې د
  کې زیNیدلې ده.

مل�ۍ زده ک�ې  ،ک�ې ک�ې هغې تر دولسم .ول%ي زده
ته رس پخپل کيل اؤ منlنY زده ک�ې یې په پي'ور کې یې 

  دي. رسولی
شکیله ناز نه  هغې کورنY یوه فني کورنY وه اؤ د د

هغې په .رب کې چشتي چمن جان اؤ مهرالنساء  وړاندې د
د سندرو د فن رسه ت�لې نامتو ه�مندانې تیرې شوې 

  وې.
 کې یې د ۱۹۹۱شکیله ناز چې کله واده شوه نو په کال 

 یوې په کور یې لکه د و ن�ۍ ته په مخه mه وویل اؤسندر 
عادي پ'تنې میرمنې ژوند رشوع ک� اؤ تر ننه په کور 

  ناسته ده.
د تیر وخت پروډیورس mاغلی فرمان الله جان  د .لویزیون

اوستې وه ر  .لویزیون تهچې په مل�ي Lل یې شکیله ناز په 
�ي ورکشکیله ناز له یوازې الله دغاړې خواږه نه وؤ ”وایي

بلکې دهغې mائیست اؤ Lوا� هم داسې وه چې د .ي 
وي په سکرین به راmکاره شوه نو په هرچا به یې خامخا 

  ”اثر کولو

  نغمه
 افغانستان د نغمه چې خپل نوم یې mاپیرۍ دی اؤ د

سندرو په ن�ۍ د یوې  قندهار والیت رسه تعلق لري د
  اوږدې مودې نه راج کوي اؤ پریkنه مینه وال لري.

 کې د ۱۹۶۴هغه د سيد سلېkن شاه لور ده اؤ په کال 
  مه ناحيه كې زېNېدلې۷قندهار چاو¶Y د سيمې په 

mکيل غN رسه رسه خدایې پاک mکلی حسن  هغې ته د
  اخالق اؤ پوهه هم ورک�ې ده.

تک�ه ه�مند من%ل رسه یې مل�ی واده شوی  د وخت د
هغه رسه په cdه یې په سوونو سندرې زیاتې  ؤ اؤ د

  شهورې شوي دي.م
خو یوازې یې کومې سندرې ویيل نو هم یې په پخپلو 

  مینه والو زیات اغیز ک�ی دی.
دا مهال په امریکه کې اوسیNي اؤ خپلو سندرو ته یې 

  دوام ورک�ی دی.
 Yتر دولسم .ول%ي یې زده ک�ې ک�ي، فولکلوري موسیق
ته بخ'نې یې له حده تیرې دي اؤ د فن استاذان یې په 

  دوي.mو .کو یا
نغمې په هکله سرت موسیقار استاذ نظیر dل وایي  د
سندرې د مزاج رسه د سندرې په وجود کې  نغمه د“

هغې اواز په  خپل روح ورcdوي همدغه وجه ده چې د
  ”هرچا اثر کوي

  ورې سندرې په الندې ډول ديهنغمې مش د
  لکه کوتره والو�ه
  ادم خانه چريس
  اوربل چپه ک�ي

  LوانY خوبه د
  ده اcd ا.ن دی

  

  
************  
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  ډاکرت جمشېد سمون
  ز کال د اکتوبر دولسمه ۲۰۱۷د 

  مسکو ــ  روسيه
له هkغه پيله مې چې دوه اونY وړاندې mاغيل او منيل 

ناليست درانه ورور محمد طارق بزگر راته په نNدې ژور 
ـ مې کاليزې او په هکله يې د نظر ۲۹راتلونکي کې د دعوت د  ـ

او يا (ه ليکلو پوmتنه مخته ک'ې'وه، له آره نيت دا ؤ چې د 
بõې او منlپانگې له مخې به  له ما رسه د دعوت چاپي بõې په 

کله، چې شتو (و گõو او همدارنگه د دعوت وېبپا¶ې په ه
لوستونکی او مينه وال يې يم،  خپله ارزونه کوم، خو له يوې 
خوا د خپلې ل�Y له امله چې تل د نن کار را(خه سبا او بل 

سبا ته پاتې وي  او له بلې خوا  ورLينی فزيکي مرصوفيت د 
دې المل شول چې له پورتني درانه پې�ي اوږه سپکه او په دې 

لودونکي چاپي خپرونې او په تäاژ در   ۵۰۰۰هيله چې د دعوت 
ليدونکو دعوت وېبپا¶ې  ۱۰۰۰۰شپه او ورځ کې  د کم وډېر  

äLمنه او بې پرې ارزونه به نورو دوستانو هرومرو ک�ي وي، 
له دعوت رسه د خپلې ملتيا او پر دعوت د روږدېدو کيسه 

  تېره ک�م . 
پوره يوويشت کاله وړاندې کله چې شkيل .لواله  د کابل 

'ودو ته اړايستای شوه، په دغه mار کې د لوړو زده mار پرې
ک�و موسسې او mوونlي د ((طالبانو اسالمي امارت )) لخوا،  

  تر ((امر ثا�)) پورې  وت�ل شول .
د طبي زده ک�و د وروستي کال  وروستY مياشتې مو وې، 

زموږ د .ولگيوالو لخوا ، د کابل  طب انستيتوت  او په تېره 
د محصلينو  د زده ک�و د بیا پيل کېدو  بيا د وروستي کال

هلو Lلو، له ((مرش مال صاحب)) پرته  نورو .ولو اړوندو 
لوړپوړو چارواکو ته مراجعو (ه گ�ه نه درلوده او Lواب به 

بيا هم هkغه د راډيو له الرې د ((امر ثا�))  اعالن ته انتظار 
  ؤ .

 يو عجيب و غريب ترينگلی او نا هيلی  حالت   منlته 
و ر کورونو ته ستانه شول. mايي ډې راغلی و،  .ول .ولگيوال مو

به Lان ته بوختياوې پيدا ک�ې وې، يو له بله  چندانې نه 
  خربيدو ، د اوس په (ېر  د اړيکو وسايل  نه ول .

له خپل مسلک رسه د بې کچې مينې او د صميمی 
  دوستانو ډاکرت صاحب  روح الله ساپي او  ډاکرت صاحب 

د اپريدي په ه«ونو او .ينگار مې  په رسو» جان محم 
  ولسوالY کې کتنlای پرانيست . 

د شپې لخوا د اوسېدو لپاره د يوې کو.ې په ل�ه کې شوم  
چې دوو اخالصمنو مرشانو چې په برې'نا رياست کې يې 

دندې درلودې، د دغې موسسې د مېلمستون په يوې کو.ې 
 وبو  ستونزه مې حلکې د اوسېدنې راته وويل، د برې'نا  او ا

وه. د اوسېدو لپاره د کو.ې د تيارولو او پاکولو پر مهال مې 
سرتگې پر دعوت خپرونې ولگېدې، هېر مې دي او نه يې شم 
 Yويالی چې د ک�کيو هندارو ته  رسې�  او که هسې  له ک�ک

  رسه پراته ول.
ـ ديارلس کلنY (خه د چاپي خپرونو او کتاب  له دولسـ 

. هغه د کابيل انcيواالنو په خربه  ((مشکل ملگرتوب پا÷ 

پسند)) هم يم. د نجيب الله د واکمنY د وروستيو کلونو، د 
((مجاهدينو)) او د طالبانو د واک پر مهال نامعيارو، کليشوي، 
بې خوندو، پيکه، بې مضمونو، او شعاري  خپرونو د لوړ  ذوق 

کر د ف د ('تنانو تنده نه شوای خ�وبوالی او هغه د چا خربه
باز يې د دوی پر (انگو  نه شوای ک'ېناستای. دغه مهال مو 

پر (و محدودو په لوړ معيار، بې پرو او کره  چاپي او غNيزو 
خپرونو د ذوق تنده ماتوله : له مسکوه  ((ليمه))، له لندنه  

õه د نيمه گ –((ډيوه)) ، له پې'وره ((ليکوال)) ،په کال کې يوه 
سته  ((هيلې)) مجلو، د » » يس او ((شمشاد)) او بيا راورو 

  امريکا غN  راډيويي خپرونو.
د دعوت په تندي ليکل شوي م² (( اسالمي، خپلواکه، 
علمي، سيايس او فرهنگي  خپرونه))، په زړه پوريو، ناپېيلو 
او تر ډېره په کره ليکدود ليکنو او غني منlپانگې يې 

ه ې پخوند راک�، ډاکرت صاحب روح الله مې چې د کو.
منظمولو کې رارسه مرستندوی و، بې له Lنcه وپوmته:  

  چې دا به له کومه شوی وي؟

هغه د عادت له مخې چې د پوmتنې Lواب يې هم بېرته 
پوmتنه وه، راغربگه ک�ه : (( ولې دعوت دې پخوا نه ؤ لوستی؟ 
طارق بزگر نه پېژنې؟ د انجنä صاحب نجيب  دوی خپل دی، 

عوت له هاغه Lايه رالېNي، دلته په ناروې کې اويس او د
مخکې په دې کو.ه کې د يوې موسسې انجنä صاحبان 
  اوسېدل، شايد انجنä صاحب نجيب دلته ورته راوړي وي )) .

سته چې د خپلې سپې«لې روږدتيا او د Lينې و (ه موده ور 
کتابونو او رضوري موادو د پېرودنې لپاره د پې'ور په 

�ور)) يرب بازار په ((سعيد بک سکتابپلورنlيو گرLېدم، نو د خ
کې مې په دعوت خپرونه بيا سرتگې رو¶ې شوې. هلته د 
کتابپلورنlي يو کارمن ؤ، mه mکلې  غ�ه تکه توره ږيره يې وه، 
ما به صويف صاحب باله، له لهجې دی هم د برې پ'تونخوا 
(افغان) mکارېده، د نورو په پرتله  يې له برنو رسه  په mه چلند 

وپä ليده محسوسېده. ما ورته ویل دغه دعوت  کې جوت ت
خپرونه تاسې ته (وک راوړي ؟ ويل ولې، خä خو به وي؟  ما 
وې هسې، پوmتنه مې کوله چې (نگه کوالی شم ويې وينم، 
صوفی صاحب چې زما په بې خطرۍ پوه شو نو ويل (( دا خو 
ډاک�ر صاحب بزگر راوړي، که غواړې  زه به يې د دفرت د 

رب درک�م ، پته به ترې واخلې او وررسه مالو به شې.)) .ليفون ¥
د .لیفو� اړيکې په مé مې د پېژندگلوۍ تر(نگ له mاغيل 
ډاک�ر صاحب محمد فريد بزگر (خه د دوی د کارLای په 

 دفرت پته هم واخيسته او په همدا  ORA((آبدره روډ)) کې د 
ندولو گليده کاته کې يې د مينې او زmتې مهربانY د (ر  لوم�ي

تر (نگ د دعوت خپرونې په (و وروستيو گõو او همدارنگه   د 
ORA اوKOR   و خپرونو او کتابونو پهõنادولتي موسسو د گ

  راکولو mه پوره وقدرو÷ .
راوروسته به هم، چې کله د لويې پ'تونخوا  ژمني پالز ته 

له دفرت، د  ORAورکوز شوم نو د ډاکرت صاحب بزگر د 
دفرت، د mاغلو پیرمحمد کاروان،  WUFA هېوادمل صاحب د

استاد باجوړي، عبدالهادي هادي او احمد تکل د » » يس د 
تعليمي ډرامو دفرت، د mاغيل نورالبرش نويد د ((ليکوال)) دفرت، 
دانش کتابپلورنlي او ((آسيا سافé)) له دفرتونو مې خامخا د 

له او و تازه خپرونو د ترالسه کولو لپاره د کتنې او دورې ه«ه ک
  تل د دوی له مهربانيو برخمن وم .

هم له نېکه مرغه د دعوت  مسکو ته له کcوالې رسه مې
خپرونې له پازوال، نوموº ژورناليست او مهربان اجتkعي 

طارق بزگر رسه تر دې دمه بې اړيکو محمد شخصيت mاغيل 
پاتې شوی نه يم. د دعوت  په پېرزوينو  ترې خوښ او منندوی 

ې يې زموږ له پراخ کوره (خه نه کموي، فکر او يم . رب ج د
 قلم يې همداسې سپي«لی، تاند او منلی غواړم.
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(ه باندې دوه لســـیزې وړاندې، کله چې زه هم د زیات شـــمېر نورو افغانانو په (ېر 
ې ته ورسو÷. که (ه هم زما جال وطنY ته اړ شوم، د برخلیک (پو زه د جرمني خاور 

د محصلY دوره په اروپا کې تیره شوې وه، خو داسې يو هېواد ته راتK، چې ژبه دې 
نــه وي زده او و�dي يې ان%ريزې ژبې ويلو تــه هم لېوالتیــا نلري، Lينې ســـتونزې 
رامنlته کولې، چې له رســـمي کارونو، ډاکرت ته تK نه تر کاروموندنې پورې .ولې 

 �لې وې.چارې ور رسه ت
هغه مهال، چې د نن په پرتله .کنالوجي دومره پرمختللې نه وه؛ د ان�رنيé او ډيش 
انتانونو نه شـــتون هم موږ له دې نه محروم ک�ي وو، چې د خپل هېواد په هکله کره 
شايل به دا وه، که کوم چا ته به زموږ لیک رسیدلی و او  مالومات ولرو. زموږ لويه خو

ا ورســـید او یا به افغا� مجلې، کتابونه او ورLپا¶ې تر موږه د هغوی لخوا به Lواب ر 
  راورسیدې.

ه پد جال وطنY په همدې کلونو کې، Lينې ورLپا¶ې یا بهرته ووایم جريدې تقریبا 
سته به الس په الس کيدلې. د دغو ورLپا¶و سمنظمه توdه رارسيدلې او تر لو  تلو ورو

dر يې ارواmــاد پروفیرســ رســول چې بنســé » وفا«(و بېل%ې مې چې په یادې دي: 
د mــاغيل طارق بزdر » دعوت«ام� او رسمحقق زملي هېوادمل يې مدیريت کولو، 

ـاغيل ســیدخليل الله هاشــمیان په مرشــۍ او » آئینه افغانســتان«په مديریت،  د mـ
د mاغيل محمدحسن ولسمل په مدیريت.د دغو ورLپا¶و په لوستلو » مجاهد ولس«

  ېودانY مېنه خ�وبیدله او هم به اپcيé کيدلو.به زموږ د زړه للمه په ه
کلیزه ده، نو زه به هم د دغه رسنY (ورLپانې او  ۲۹» دعوت«(رن%ه، چې سN کال د 

  ويبپا¶ه) په هکله، زما په ذهن کې پنlيدلی نظر وړاندې ک�م.
زما په اند د هرې بریالY رسـنY په هکله چې خربې کيNي دا په حقيقت کې د هغه 

ــنY د مدير  ه هم په هکل» دعوت«او کارډلې د بریالیتوب په هکله خربې دي.د رس
  بې له شکه همدا فرمول صدق کوي.

که (ه هم د لیکوال د شــخصــیت او آثارو تر منW ت�او شــته، خو Lينې بیا له دې نظر 
رسه مخالفت لري او وايي، چې کیدی يش یو (وک mه شخصيت ونلري، خو mه آثار 

  يې وړاندې ک�ي وي.

ـاغلی طارق بزdر پېژنم، له » دعوت«رغه زه د له نیکم ــوول مدير mـ ــ�%ر او مس بنس
نNدې مو بنcار هم رسه ک�ی او په هغه ډله کې حسابيNي، چې هم دروند شخصیت 

  لري او هم درنه او بریالY رسنY چلوي.
ک�ه، ډير اجتkعي او د اړيکو په پاللو کې ت یو >و 2کي د Fران بزFر صیب په هکله:

کلونو پرله پسې ژورنالیستيک کار، له حسد او  ۲۹حوصله؛ بېل%ه يې د  د غره په (ېر
  دmمنیو نه لäې او بس هسې خوږ انسان.

هي«کله یې ژې� ژورنالیزم ته مخه نک�ه؛ د  په هکله:» دعوت«يو >و لن, 2کي هم د 
ــپک نه ک�ل. تل يې ميل  ــو او نورو امتیازاتو لپاره يې (وک بې Lايه .ارdيé او س پیس

پام کې نيويل او په هېواد کې د خیانت، فســاد او ميل خائينیو پر وړاندې يې  �dې په
  د مبازې بیرغ تل اوچت ساتلی.

صيبdران  ، Lان او .ولو هېوادوالو ته د دې کليزې او بریاوو مبارکي وايم، الله بزFر 
 اجمل روهي                                         په درن'ت                    دې همداسې لري.

 ف،هیرمند

 می” دعوت میدیا“مدت زیادی ¥ی شود که نوشته های ناچیزم را به وبسایت 
فرستم، که جناب طارق بزگر اداره و رهربی آنرا عهد دار می باشند، این رسانه به 

ی دارد و با انتشار مسایل و دلیل نرشات ملیگرایانه اش، خوانندگان بی حساب
مطالب روشنگرانه و وطنی و ملی خود عطش خوانندگان بی حساب هموطن خود را 

 .فرو می نشاند
رسانه ای که مقتضیات زمان را بداند و به این درک اش مطمنئ باشد که رسزمینی 

که برای خاک و مردمش نرشات دارد، نیازمند به دریافت مطالب، اطالعات و 
  .مشخص می باشدمعلومات 

این کشور در وضعیت وخیمی به رس می برد و نیاز اساسی از آن دارد که در تحکیم 
و صیانت اتحاد باشندگان آن کار خالصانۀ نرشاتی به عمل آید و با این انتشارات 

وحدت آنان هر چه بیشرت استحکام یابد و از ارزش های رسزمین یک پارچه و واحد 
ی، نگهبانی گردد و در همین روند از دارایی های مادی و کشور در هر گام تبلیغات

  .معنوی و هر داشتۀ افغانستانحراست به عمل آید
در این عرصه ها با مسؤولیت و حساسیت قابل توجه کار و ” دعوت میدیا“وبسایت 

نرشات می ¥اید ومساعی به خرج میدهد، تا این آرمان ها با دقت و مؤثریت 
 .مطلوب تحقق یابد

طارق بزگر و سایر گردانندگان نجیب این رسانه دعا و �نای محمد جناب  برای
پیرشفت های بیشرت و بیشرت را دارم، افتخار ماحصل فعالیت رسانۀ دعوت میدیا 

 با محبت                                                                           به همۀ شk مبارک
 ف، هیرمند                                                                                                          
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  ډ¤ارک - بېکسیار

 
کابل د غون}و، من}و، مشاعرو، سمینارونو، 

رونو، مجالسو اومحافلو زان;و وه مجلو، اخبا
  چې زه ترې رابېل شوم

د حمزه بابا دغه شعر چې وايي : یو شور یې د 
  شهرت و چې شوم پېÈ په پې0ور

هغه وخت په ر�تینې مانا کابل ته مخاطب 
کېدای شوای. ما تازه تازه شعر اومشاعرو ته 

مخه ک!ې وه، له کتاب او اخبار رسه مې جوړه 
}ارونو او شب نشینیو داسې راغلې وه، ادª بن

 ªپه غې� کې اخیستی وم چې ست!یا او بې خو
  مې ه}و پیژندله نه .

پې0ور ته په راتلو مې دغه شور، هیجان او غوغا 
داسې خاموشه شول لکه په ډک محفل کې له 

ډېرې مست� د دوک!ی�ر دوک!ه وچوي . اروايي 
حالت مې داسې وه لکه د مور د مرګ، شيدو 

مې ناروغ� له وجې په درې وچېدو یا کو 
میاشتنې ماشوم د مور شیدې بندې يش . په 

  پاړس� کې دغه ماشوم ته شیر سوخته وايي .
هو البته یو �يز چې له کابله بیا تر پې0وره، او 

بیا د پې0ور په هغه <وله موده کې تر هر �ه 
  زیات و، هغه دعوتونه و

د کومې مېلمستیا، واده او کوژدې دعوتونه، نه، 
کې ~وندونو، سازمانونو، ایزمونو، له ~وندونو بل

جالشویو ډلو او له ډلو جالشویو <پلو ته . یو 
کس به چې یوازې یو دوه ور�ې �ان در رسه ل� 
خوږ را خوږ ک! او ل� په ادب او احرتام به يې در 

رسه ست!ي ميش، خواره ميش وک!ه نو دریمه 

ورځ به يې رضور دیوې ډلې، <پلې، نظريې او 
  دعوت در مخکې کاوه . عقیدې

�و کاله وروسته ډÌارک ته په راتلو حالت نور 
هم ترین;لی شو، یانې له بده بد تر . په پې0ور 

کې که له یوه همژª او هموطن رسه د بن}ار او 
ناستې امکان و، یا د کوم اردو یا تنظیمي اخبار د 

کتو او یا په قصه خوان� کې د مرګ منظر، ادم 
لط، د بیلتانه <پې او دې ته خان درخان�، غم غ

ورته کتابونو د لوستو امکان و، هم له منuه الړ 
.  

پدې هکله کابلیان یو عجیب مال;ین طنزي 
  ډیالوګ لري :

  ـ ولوېدې ؟ 
  ـ هو

  ـ ژوبل شوې ؟
  ـ نه .

اوس نو زه داسې لوېدلی وم چې د خوږو بیان 
يې نور هم په ناسور زخم د مال;ې پاشل و او 

ره کراري وه هېÏ نه و، نه یو بس، نور نو کرا
همژبی، نه یو کلیوال، نه یو د�وونuي یا 

پوهنuي مل;ری، نه کتاب، نه مجله، نه اخبار، 
نه شعر، نه مشاعره، نه محفل، نه شب نشیني 

  هېÏ هم نه، اب� م!ه تبه شلېدلې .
د نهیل�، غم، درد او کرب په دغسې توپان او د 

تو کې، د مهاجرت د ژوند په سختو اروايي حاال 
اروپا په دائیم الدائیم تورو ورېuو، یخونو، 

بارانونو او �ول کې چې �ايي زما دغه شعر د 
  ه�غه وختونو انuور وي :

  هسې یو دوه ~امه ژوندون لن}ول
  د اروپا زند~ي �ه زند~ي ؟

  �ه ~ورم چې یوه ورځ بیا یو [دعوت] را غی .
اول خو لکه هغه چې وايي، مار خوړلی له پ!ي 

پې0ور  �ي، ل� غوندې ووېرېدم، ماوې که دوېرې
او کابل دعوات دلته هم را پسې را غلل خو چې 

  مې پرانیست او ومې لوست کیسه بل ډول وه .
دغه دعوت تر هغو نورو دعوتونو بېخي بل شان 

دعوت و، دغه دعوت له هغو نورو دعوتونو 
دومره <وپیر درلود لکه بېخي له کومې بلې 

ومې بلې جال کرې چې سیارې او د�مکې له ک
راغلی وي . دغه دعوت نه د کوم ایزم دعوت و، 

نه د کوم ~وند، نه د کومې ډلې او نه د کومې 
  <پلې .

دغه دعوت د افغانیت دعوت و، دغه دعوت د 
اسالمیت دعوت و، دغه دعوت د غیرت، نن�، 

ناموس، حیا او د وطن د مور د پ!و| دعوت و، 

، میندو د دغه دعوت د هغو مهاجرو خویندو
  لوپÒې دعوت و چې :
  چايې پلو لیدلی نه و

  اوس د جمرود په غا�ي �ي رس تور رسونه .
لدغه دعوت �خه یوه ترسکونه وطني وږمه 
راتله، چې پکې د م�'و، ~ور ~ورو، �ېuو، 

توتو، غوزانو، سنuلو، ازقال| خÒکیو، بغال| 
هندوا'و، قنداریو انارو، جوزجا| پستو او 

و رن;ونه او خوندونه لکه د ~وتې خوستیو جلغوز 
  غمی پکې را <ول شوي وو .

لدغه دعوت �خه د روس او روس پلوو خالف د 
افغان فیلسوف ~ل پاچا الفت دغه ناره بې لدې 

چې د هرې ~�ې پر تندي لیکلې وي لوستونکي ته 
  تداعي کېدله :

  یو پ� غلی احساس دی چې ارام مې نه پرې�دي
  م مې نه پرې�ديپه اور مې ک!وي لکه چې خا

  جرئت مې زیا توي دومره په �ان یمه پوه شوی
  غافل له خپله حقه او غالم مې نه پرې�دي .

دغه دعوت د تېرو درې لسیزو په اوږدو کې 
مدام د پاکستانیزم، ایرانیزم، عربیزم، روسیزم 
او ډېرو نورو ایزمونو خالف د ر�تینو او په وطن 

و، دی او وي میینو افغانانو د مبارزې تود سن;ر 
  به ان شاالله .

د دغه دعوت په هکله یوه بله خربه هم د استاد  
الفت په وینا : وخت د اعرتاف دی ~ونا خپله 

  درته وایمه !
پدا دومره کلونو کې مې یوه افغان�، یوه انه، 

یوه حبه د دعوت چلوونکو ته نده ور ک!ې، هسې 
که خپله کومه شعري <ول;ه یا د هیلې مجلې 

ه مې ، هغه هم د چا پر الس ور لې�يل کومه ~�
  وي والله اعلم ؟

خو �اغيل بز~ر د دعوت هره یوه ~�ه ، نه یوازې 
یوه ~�ه بلکې د یوې ~�ې �و �و کاپیانې هر هر 

�ل د دا دومره کلونو په اوږدو کې مخامخ د 
پوست له الرې ماته را استولې دي، او خدای 

ونو ل;خرب چې زما په شان به يې په لسکونو او س
نورو ته هم استولې وي .زه له خپله اړخه او تولو 

هغو مل;رو په استازول� چې ماورته د دعوت 
~�ې رسويل دي د دعوت کلیزې په ویاړ �اغيل 

طارق بز~ر، ډاکرت فرید بز~ر، د بز~ر <ولې 
کورن� او د افغا| رسنیو پراخې مجموعې ته 

مبارکي وایم، پاکه ربه د انسانیت دغه چغه 
ې رسا لرې او ازان;ه يې د افغا| رسنیو همداس

  په <ويل کې مه کموې. امین، ثم امین
  ۲۰۱۷/۱۲/۱۲ - ډÌارکـ  بېکسیار
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  جرمني -  ډاکرت محمد نواب ویساند

 
 وغمیزو او ناخوال ن�دې �لورو لسیزو پرلپسې ستیووور   

مادي او معنوي زیانونه  ،�ا| افغان <ولنې ته پراخه
 یې په بشپ! ډول  تولیدي بنسÒونه   نیم ژوبله  ،واړول

ر شمی هېواده د یو زیات  له    ي �واک یېویجاړ، کاري برش 
په کار پوه کسانوپه وتلو رسه وپاشه او د <ولنیزو رسنیو 

د دولت د (چاپي، انuوریزې، غ�یزې)، چې  چارې  )(می}یا
په     وروسته  نه او قضائیه) اجرائیه، مقندرې ~ونو قواوو (

 د  ډ~ر کې  ،<ولنیزو، کولتوري او اقتصادي  سیايس
د   رسه، چې  ورکولو    په راپورونو  او په واقعیت والړ  سمې
تني او ر�  <ولنې د پرمخت�  د   په تو~ه  �لورمې قوې  یوې 

ز اغې  �ان;!ی     ) په راوستلو کېولسواک� (دموکراس�
 هم <کن� ک!. ،درلودالی يش
ه له هېواد ،~Òورتوب او ارز�ت ته په کتو خو د خپرونې

 د  کې میشتو خورو ورو او  بهر د ن!ۍ په بېالبېلو هیوادونو
ه ل   درلودونکوونکو افغانانو د هیوادن� مینې   کلک هوډ

د پردېس� په ستونزمن ژوند کې د خپلو غ0تلو مÒو   مخې
او غ�یزو خپرونو له الرې د خپلو   انuوریزو په زور د چاپي،

په پام خپلو خلکو او   وخت او رشایطوته  و،شونتیاو 
 ته د چوپ! لپاره مال وت!له.   ولسونو

ژبو  ، دري او ان;لیيسد دعوت می}یا، چې په پ0تو
د   ي، کی�یمه کلیزه ملانuل  ۲۹  اوس یېخپرونې لري او 

سمبال، با   مسلکي پوهې   تک!ه، په  یو هوډمن، �وان،
 او خلکو  تجربه ژورنالیست او په خپلو 

د    �اغيل محمد طارق بز~ر له خوا  شخصیت   مین   واد هې
په کار پیل وک! ، په دغه    پراخه هلو�لو او زیار وروسته

و خپلو خپرونو له الرې خپل نه یوا�ې د  تیرو کلونو کې یې 
ونه خدمت   کې بې ساري   په ډ~ر   پ0تو ادب د  هېوادوالو ته

په تیریدو رسه یې د یو   وک!الی شول، بلکه د وخت 
 ب�ې او جوړ�ت   ویبپا'ې د نو�تونو په راوستلو   ل!
 له  �کال ورو ب0له، چې د خپلې �ان;!نې   داسې    ته

و زړه ا کې د پام وړ   ربو ویبپا'و په من�د ډېرو معت   کبله
 �ای لري .   را�کوونکی

ن!ۍ   د هېواد او  د دعوت می}یا، نه یوا�ې په خپل وخت
پ!و او کره بش د  مهمو پی0و  او  اړوند د بېالبېلو تازه

، لهو~ر�ېد    رسچینه  الرسيس یوه په زړه پورې   د  مالوماتو
مي او ت!يل عل  د بېالبېلو فننو پورې ژوند  <ولنېز  بلکه د 

د  ېاکادمیکو مالوماتو خپرول، چې د و~!و د مسلکي پوه
 ی�ان;!   رسه مرسته کوي، لوړولو او د <ولنې د پرمخت�

م والی يش هرسه ک  په ډېره اسان�  . لوستواللري   ارز�ت
اتو مویبپا'ه کې د خپرېدونکو مالو   خپله دعوت خپرونې او

همفکرانو رسه رشیک   د نورو   اوهم یې  ~Òه پورته ک!ي   نه 
 ک!ي.

درلودلو  او فرهن;ي ارز�ت   }یا، د کلتوريدعوت می
 پ� د د واکمنانو له خوا  ، په خپل وار د افغان <ولنېتر�ن�

په  یوعدالت  او بې  لوپه راسپ!لو، ناخوا  کمزوریو ساتل شوو
ا په افش  ميل ~Òو ضد �ېرو او د پردیپالو او  ~وته کولو

ه مبارزې ت نفي پدیدو په وړاندېد نورو م  او همدارن;ه  کولو
رغنده  کې   بچیانو په راوی0ولواو ه¢ولو  د <ولنې د ر�تینو

  دی. لوبولی رول
زمون� له بېداره بخته، له هغې راهیسې، چې د ن!ۍ   

سونه د انرتنیÒي تکنالوژۍ د ن!یوال کېدو له هېوادونه او ول
 ، د د عوت می}یادي  برکته رسه نژدې شوي او ن0ولوشوي 

 چÒک�  په ډېره   د نن� ن!ۍ مهمې پې0ې   په خپل وار  هم 
و د خپل   رسه د ن�دې او لېرې پرتو سیمو اوسیدونکو ته

     رسويل دي.    خپرونو له الرې
ات شمېر د هېواد یو زی  زمون�  خو له بده مرغه 

د اقتصادی او امنیتي ستونزو له امله نه   افغانان  وسوه  بې
شوو مالوماتونه، لکه د ن!ۍ د نورو  د خپرو  يش کوالی

(انرتنی� ته د نه الس ريس له   هېوادو د و~!و  پرمختللو
  کبله) په �ېر ~Òه پورته ک!ي.

د روانو   د دعوت می}یا له الرې نه یوا�ې د هېواد او ن!ۍ  
په   د پام وړ دي، بلکه    خپرېدل  د مالوماتو    هحاالتوپه هکل

د <ین;0ت، د اداري فساد   کې د رستارسې سولې هېواد
د    <یکاو او سمون او   دله منuه وړلو، د ور�یزو چارو د

په موخه د هر    لوړولو د کچې د خلکو د پوهاوي
ه له پامه ن   یې هم  د خپرولو اغیز  رغوونکو وړاندیزونو  ډول

  شو غور�والی.
 د  ته  مینه والو  ه پای کې د دعوت می}یا مرشتابه او پ

په   ال ډیرو بریاوو  اود   د کلیزي مبارکي وایم  دعوت خپرونې
  هیله یې.

کار نه وي، خو که په   که �ه هم دا به اسانه    :وړاندیز
!ک�، یوه جال ک  په نوم    ویبپا'ه کې د هر لیکوال یا �ی!ونکي

�خه د لیکوال د    چې د تیرو خپرو شوو لیکنو د ارشیف
ژر پیداکولو  د   نوم په ورکولو د اړینې موضوع

بده به نه    مرسته وک!الی يش، جوړه يش   رسه  لÒون   او
  وي.

  په ډېر درن0ت
  په هیله   سولې  په ~ران افغانستان کې د رستارسي

  کابل، افغانستان - زاهد جاليل

 
به اشنا یم. هغه مهال د دعوت خپرونې له نامه رسه له ماشومتو

زه د هجرت دیار د نو�ار سیمه کې د جلوزو پر س!ک په یوه کمپ 
کې اوسېدم. د هجرت او ستونزو هغه کونج و کنار ماحول کې 

  .بز~ر صاحب تر کلیو او بان}و دعوت مجله رسوله
بیا چې �وان شوم، انÒرن� رسه اشنا شوم، لیکنې و ژباړې مې 

یو له هغو ادرسونو �خه وه چې  پیل ک!ې، دعوت انÒرنÒي پا'ه
   .زما مقالې په کې د سرتو لیکوالو تر�ن� نرشېدې

له دعوت رسه زما اشنایي اوږده شوه او تر دې �ایه راورسېده او 
ال پر مخ درومي. دعوت رسن� کې ما ته دوه د پام وړ <کي 
�کاري. یوه دا چې له ه�غه پیله په کې د پ0تو او دري ژبو �ه 

وی و. د پ0تنو خو ورته ډېره توجه وه، خو د دري ان}ول ساتل ش
ژبې د سرتو لیکوالو لیکنې هم په کې خپرېدې. همدا د دعوت 
رسن� برکت و چې له اسحاق ن;ار~ر، هاشمیان، �یرکیار او نورو 

  .سرتو لیکوالو او پوهانو رسه یې آشنا ک!م
 دد دعوت پا'ې بله �ان;!نه د دې ازادي او خپلواکي ده. نن سبا خو 

هرې رسن� پر تندي  د "ازاده او خپلواکه" شعار لیکل شوې. خو 
تقریبا هره رسن� د یوه جهت له لورې �ویلې�ي او د نورو نظرونو 
خپرولو رسه عالقه مندي نه لري. خو دعوت داسې نه ده. دعوت 
کې ر�تینې ازادي شته. زه تل دوستانو ته وایم چې که غواړئ واقعا 

   .هانو ورسوئ، اصيل �ای یې دعوت دیازاد نظر د خلکو تر اذ
د دعوت تر شا ایکي یوه سÒه ده او هغه طارق بز~ر صاحب دی. 
بز~ر صاحب د نظر اختالف زغمي او واقعا یو محرتم او د پراخې 

   .سینې او خالص الس س!ی دی
زه هغه مهال چې اسالم اباد کې محصل وم او د افغان محصلینو 

�و وار په خپله ویيل چې د  د مجلې مسوول، بز~ر صاحب راته
محصلینو د مجلې د دغې ~�ې مايل مالت! پر ما. دغه راز زما د 
یوه کتاب د چاپ ل;0ت یې په خپله غاړه اخیستی، تر �و د سید 
ج�ل الدین په اړه دغه لیکل شوی کتاب په <یÒه بیه د خلکو 

  .السونو ته ورسې�ي او د هغه په اړه پوهاوی زیات يش
ن� دوسته س!ی دی او د خپلو وطنوالو د علمي بز~ر صاحب فره

   .پرمخت� له پاره یې پراخ خدمتونه او ډېرې هلې �لې ک!ي
بز~ر صاحب راباندې ~ران دی.. له زړه یې احرتام کوم او هیله 
لرم چې د نو�تونو دغه ن!ۍ کې د دعوت په �¼ نور نو�تونه 

   .هم وک!ي
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ژوند �ومره په �غاسته تیری�ي، لکه پرون داسې مې په 
یاد يش چې په پې0ور کې د دعوت د خپرونې د بنسÒ;ر 
او مسول �اغيل محمد طارق مرش ورور ډاکÒر 
عبدالصمد ملکزی چې زما ډېر ن�دې دوست او مل;ری و 

کاپي  ماته د دعوت د جریدې د لوم!نیو ~�و �خه یوه
جریدو رسه چندان   راک!ه؛ په هغه وخت کې ما د افغا|

درلوده �که اکáه يې تنظیمي وې چې یا په ه عالقه ن
خپلو تنظیمي الپو پÒاکو او یا هم د جن� او ج;!و په 

د هېله مندۍ   تشویق او تشدید �رخېدې، ترویج،
مطالب په کې کم و. زما په �ېر یو زملی ک}وال ته چې 

زده ک!ې نیم;!ې او راتلونکی يې نامطمین  ال تر اوسه يې
م;ر هیلې زیاتې وې ناهیلونکي وې. م;ر د دعوت په 
جریده کې مې برعکس هغه �ه پيدا ک!ل چې مايي 
لوستل غو�تل: د آزادۍ او بې پرې خربونو تر �ن� 

خپلواک نظریات او د داسې ميل  ازادې شننې،
ه پ شخصیتونو رسه مرکې چې د ک}وال� په چاپېریال کې

نومونه یی آشنا او هېلې ورته زیاتې   نظر نه برې0ېده م;ر 
  وې.

 په <وله کې جریده په ميل موخو �رخېده لکه سوله،
دې موخو ته   ميل حاکمیت، ميل شناخت، ميل یوالی،

هېواد د یو ال سرت ناورین   شته ~وا�ونه او فرضتونه او 
  �خه ساتل.

پاره کاناډا میالدي کال کې زه د لوړو زده ک!و ل ۱۹۹۱په 
په هغه وخت کې نه انÒرنېت و نه ازرانه موبایل  ته الړم،

تیلیفونونه او یا د اړېکو نورې اسانه وسیلې. له 
افغانستان �خه د شوروي پو�ونه وتيل وو او د شوروي 
اتحاد په نسکورېدو رسه د غرب لپاره په افغانستان کې 

د  هنو �که افغانستان ن نور د عالقمندۍ �ه نه و پاتې؛
اخبارونو او مجلو  غرب په تلویزونو او نه هم په جرېدو،

م;ر په افغانستان کې  کې په خرب یا مضمون ارزېده.
  خربونه ډېر او اکá يې د اندې0نې وړ وو.

د ډاکÒر نجبیب د حکومت وروست� سل;� وې او د 
یی   جهادي تنظیمونو او سیمه ایزو استخباراn مالت!و 

 داسې  په  !اوو تیاری نیولی.د قدرت پر رس د خون!ي پ
وخت کې همدومره چې په ~ران هېواد کې پی0ې 
دردونکي وي هغمومره له هغوی �خه لېروالی او بې 

  خربي.
نو د هېواد د حاالتو رسه د ن�دې پاتې کېدو لپاره مې د 

ر �اغيل بز~ دعوت د جرېدې رسه اړېکې اړينې وبللې،
نه ¼زویصاحب ته مې لیک او خپل ادرس ولې�ه چې په پ

يې له هغې وروسته د دعوت جرېدې په مسلسله تو~ه 
ي ترخه تاریخ  راستولې او په دې تو~ه يې د ~ران هېواد د

    پ!او رسه ن�دې وساتلم.
مې کالیزې په مناسبت �خه ۲۹زه د دعوت خپرونې د 

په ~Òې �اغيل محمد طارق بز~ر او د نوموړي خپرونې 
وی د �ان;!ي <ولو کارکونکو ته نه یوا�ې ما رسه د د

پیرزوینې بلکې همدارن;ه د هېواد د تاریخ په ډېر حساس 
پ!اوو کې د مطبوعاتو په ډ~ر کې د دوی اغیزمن تاریخي 

کبله د زړه له ه مسولیت او رسالت د �ه ادا کولو ل
کومې مننه کوم، د السته راوړنو یې ورته مبارک� وایم او 

ې ال د هسک �Á0 �خه پدې او د ژوند په نورو چارو ک
  زیات بریالیتوبونه او رسلوړۍ غواړم.

  حرضت عمر زاخيلوال
 �ېبپایو  می�یا جال د دعوت وال�ید انترنت په ن

�ند�:ه�بپایاو دري و  تو"پۍ ور �پتو و وینیپه   

www.dawatmedia24.com 

  :ه�بپایو  )'یل%ان دعوت

www.dawatmedia.com 

باوون .لویزیون:افغان س  

www.astv24,com 

  :ېپت کونویل نای"دعوت د بر  د

dawatmedia@gmail.com 

dawatafghanmedia@gmail.com 

 7دعوت ته وليک خپلنو! 

  
  

داکتر اياز نيازی در باره 
  :افغانيت چنين مي%ويد
  !السالم عليکم و رحمة هللا و برکاته

عدهء زيادی از برادران اين روزها در باره  
أله هويت از من سوال ميکنند که کساني که مس

از هويت خود منصرف ميشوند از نظر اسالم 
  چي حکم دارد؟

در ذيل پاسخ و موقف خود را چنين ارايه کردم، 
 :اميد است برای همه قابل قناعت باشد

برادر گرانقدرم هويت ما اوال انسانيت دوم 
 .اسالميت و در قدم سوم افغانيت ميباشد

های قومي قابل ارزش و بحث اصال هويت  
کردن نيست چون نخست از همه ما اوالد يک 
پدر و يک مادر(حضرت آدم "ع" و بی بی حوا) 
هستيم. اما در شرايط کنوني با در نظرداشت 
قوانين اسالمي و نظم حاکم در جهان الزم است 
که ساکنين يک جامعه که در حدود قانوني و در 

ميکنند؛  ميان سرحدات تعيين شده زنده گي
هويت ملي و بين المللي داشته باشند. که به اين 
اساس ساکنين جغرافيه به نام افغانستان همه به 

  .نام افغان ياد ميشوند
کلمه افغان به مجموع اقوام ساکن در اين کشور  

اطالق ميشود، در هيچ جای از دنيا کسی ساکنين 
افغانستان را به نام پشتون، تاجک، هزاره، 

يي... نميشناسد. بنا ضرور نيست  ازبک، پشه
وقت و انرژي خود را صرف چنين موضوعات 

  .کوچک و نفرت آميز نماييم
ما افغان بوديم افغان هستيم و افغان باقي خواهيم 

 .ماند
گروه های که در اين اواخر بخاطر اهداف  

سياسي شخصي و عقده های تعصب بار از 
ا بهويت خود انکار ميکنند و کوشش ميکنند که 

دامن زدن به اين مسأله ملت مسلمان افغانستان 
را از هم جدا کنند و امت اسالمي را بيشتر از 
اين ضعيف بسازند؛ مجرمين و خاينين بيش 

 .نيستند
اينچنين اشخاص هم نزد خداوند (ج) و هم نزد 

 .ملت مسلمه افغانستان رانده شده هستند
  والسالم 
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هه د دعوت خپرونې ن

  ویاړ ویشتمي کالیزې په
 

جرمني -رساج الحق بربک زی =دراڼ   

د د عوت می}یا  دعوت د خپلواکو رسنیو مرکز او  
  �لرویشت ویبپا'ې مسئوول مدیر یوه وړه ارزونه 

ډله ییزې رسن� زموږ د ور�ني ژوند د الرې مل ~ر�یديل دي. ډله ییزې رسن� زموږ په 
اډیو، <لویزیون، اخبار، ملفون، ور�ني ژوند کې سرت واک ترالسه ک!ي دی. موږ هره ورځ د ر 

لیپ <اپ او د انÒرنی� ن!ۍله الرې د رسنیو تر اغیزالندې یو. ډله ییزه رسن� په <ولنه کې د 
مالوماn او اطالعاn خربي رس چینې په �ېر خپل رول لوبوي. رسن� د انسانانو په سیايس 

 پر سیاست باندې اند جوړونه کې خورا مهم اغېزمن رول لري. سیاست پر رسن� او رسن�
  نېغ په نېغه اغېز لري. سیاست او رسن� پر یو بل باندې په دوه اړخیزه تو~ه اتکأ لري. 

ژورنالیست ته په هره <ولنه کې سرت واک او مسئوولیت ور په برخه ک!ل شوي دی. لیکوال 
او رسنوال د ولس غ� او سرت~ې دي. د خربیال یا ژورنالیست په اړه پو�تنه دا ده، چې 

یال د خپيل ژورنالستیکې دندې په تر رسه کولو کې �ه رن;ه خپيل موخې تعقیبوي، خرب
  �ومره پاک انسا| نیت او �ه ډول ميل احساس لري.

په دې کې هیÏ شک وشوپیان نشته چې د دعوت خپلواکه رسنیزه مرکز د افغانستان 
ولنو لتوري ودي <�خه د باندې د <ولو ميل افغان ک}والو لیکوالو، قلموالو، رسنوالو، کو 

او اکادېمیکو بنسÒونو او همدارن;ه د اکاډېمیکو روڼ اندو، سیايس شنونکو، کارپوهانو او 
افغان لوړ پوړې دولتي چارواکو تر من� د سیاست، اقتصاد، روغتیا، شعر و ادب، کولتور 
او ژبن� ډ~ر کې د کره مالوماتو، اطالعاتو، د سیايس فکرونو تر من� اړیکې، د تاریخي 
پې0و، تجربو، د ازمی0تو اندونو راک!ه ورک!ه په برخه کې یو سرت پل� فورم او یو ویاړمن 

  مرکزي رول لوبوي.
د دعوت خپرونې محتویاتو او منuپان;ې په سرته ملن کې تل د انسانیت، افغانیت، 
اسالمیت انسا| کرامت، د افغانانو ميل دودونه، ارز�تونه، د افغانستان خپلواک�، ميل 

یت، ملې ~Òو، د بیان ازادۍ او داسې نورو <وملنلې کوډکسونو ته جدي پام کې�ي. د حاکم
دعوت هره ~�ه د افغانستان ملې ~Òو په چوکاټ کې دې <وملنلې ارز�تنو او نورمونو ته �ان 
مسئوول احساس ک!ي او یا وررسه مسووالنه چلند ک!ي دی. دعوت خپرونې د هر ډول 

کي لیکنو �خه �ان لرې ساتيل دی. د د عوت په اخبار کې کرکې، تعصب، تبعیض او پاروون
هر افغان ته چې د ميل فکر خاوند وي، له کرکې، تبعیض او تعصب �خه پاک وي، د 
افغانستان ميل ~Òو، ميل اسالمي ارز�تونو او ارمانو ته ژمن وي، نه یوازې �اې شته دی، 

  بلکې هغه ته پر لوړ کچ د لوستلو ډیر �ه لري.
  د عوت می}یا �لرویشت ویبپا'ه

ا<کل له پېنuه سووکلونو راهیسې اخبار په ن!ۍ کې شتون لري، د وخت په تیریدو رسه د 
  اخبارونو په فورم، ب�ه او شونتیاو کې په پر لپسې تو~ه بدلونونه راغيل دي.

کي و رسه داسې بری0ې چې په ن�دې راتلوند ن!ۍ ډله ییزو رسنیو نوې پرمخت;ونو ته په کت
کې به چاپي رسن� په �ان;!ي تو~ه چاپي اخبارونه د خپل ژورنالیستکي کیفیت رسه رسه له 
منuه والړل يش. له بل پلوه د مولتې می}یا یا ډله ییزو رسنیو شونتیاوې چې د انÒرنیت له 

ه برخه نوې چانسونه ور پ الرې په بری0نایي ډېجیÒل ب�ه خپری�ي، د ژورنالیزم کیفیت ته
  ک!ي.

تر اوسه په مالوماتې او اطالعاn رسنیو کې اخبارونه تر <ولو کره او د اعتبار وړ مالوماتورس 
چینې ~�يل کی�ي.اخبارونه له ډیر پخوا�خه خلکو ته د الر�وونې او د اعتبار وړ خربې رس 

  چینې ~�يل شوي دي.

کې نغ0تي دی، د یوه اخبار یا مهالنې �ان;!ي راز په دې 
کله چې اخبار کوم مالومات یا <ولنیز ارز�تونه خلکو ته 
وړاندې کوي، لوستونکې ه¢ه کوي په دغه <ولنیزو 
ارز�تونو کې د خپلوي یو ~} احساس ومومي. له دې 
رسه د اخبار لوستونکی په راتلونکې کې د <ولنې د لوړې 
پر~�ې یا ممتاز قرش رسه په فکري ډ~ر کې �ان ~} 

  ي.محسوسو 
د دعوت می}یا ویبپا'ه بېالبېل په زړه پورې سیايس او 
<ولنیز علمي مالومات خپروي. دا ویبپا'ه اوس په سل;ونو، زر~ونو لوستونکي او کتونکي 
لري. افغانان هره ورځ په دې ویبپا'ه کې د سیايس او <ولنیزو مسایلو تر �ن� خپل ميل 

  او کولتوري ارز�تونه لÒوي.
  ما پېژند~لوي د دعوت مهالني رسه ز 

کال کې د دعوت اخبار په خپرونو پيل وک!و. د هیواد په دننه او بهر کې د  ۱۹۸۸کله چې په 
چاپيدونکو آزادو خپرونوکچه �0ته ډیره <یÒه وه. د دعوت اخبار د ناروې په هیوادکې 
خپرونې پيل ک!ي وې. زه هغمهال یو کال مخکې تر دې نیÒې د خپل ~ران هیواد له پالزمېنې 

ابل �خه پی0ور ته او بیا املان ته تازه ک}وال شوي وم، په لوم!ي �ل یو دوست زما ما ته ک
د دعوت اخبار یوه ~�ه په پوسته کې راولی�له. په لیک کې دايس هم لیکيل و، کله چې تا دا 

 �اخبار ولوست بیا بیرته راولی�ه او یا یو بل افغان ته يي د لوستلو لپاره ورک!ه. د املان د ک}وال
په لوم!یو کلونو کې زما رسه د اخبار د ~}ون پیسې هم نه وې. ا<کل درې یا �لور کاله ورسته 

  مي د دعوت په اخبار کې ~}ون وک!و او بیا مي خپله قلمي همکاري هم وررسه پيل ک!ه.
زما په اند، دعوت خپله منuپان;ه، محتویات او کاري کیفیت زموږ ميل او اسالمي 

ال ک!ي دي. دعوت هر افغان د افغانستان ميل ~Òو، اسالمي، ارز�تونو رسه سم سمب
افغا| کولتوري، ميل <رمینالوجیکي ارز�تونو، ميل او سیايس سېمبولونو ته دعوتوي. 
د دعوت مهالن� علمي �ې!نیزه لیکنې، تاریخي ادبې مضامین، د افغان لوړ پوړې سیايس 

وندانو خربې اترې، مرکې، د چارواکو اندونه، د مخورو افغان شخصیتونو، د نظر خا
اقتصاد، روغتیا او چاپیریال په هکله هر اړخیزه مالومات، په �ان;!ي <و~ه د افغانانو د 
لسیزو ناورینونو او خون!ې ج;!ې د حلالرې چارې لÒوي. د لر او بر افغان ولس د یووالې 

والو منيل . ن!ی�خه مالت! کوي. د افغا| <ولنې بقا او ارتقا په برخه کې مثبت رول لوبوي
شوي معیارونه او ارز�تونه ته پام کوي. د دعوت اخبار افغان �وانانو او مرشانو ته د 
هیواد پالنې او د هیوادن� مینې یوه بله ډیوه ~ر�یدلې ده. دعوت ډیرې علمي، سیايس، 
تحقیقاn، �ې!نیزه او تحلیيل لیکنې خپروي، د بیان او د آزاد فکر ژمندويي کوي، د 

و عامه پوهاوي، ميل روحیې او سیايس وېÈ شعور د پنuیولو او ج;یولو ه¢ې افغانان
کوي. په <ولیزه <و~ه دې <کو ته په کتو رسه د دعوت خپلواکه رسنیو مرکز د افغانستان 
په دننه او بهر کې افغانان ميل یووايل، تلپاn سولې او ميل امن نظم ته را بولې. د دعوت 

وه بې پرې او ناپییلې خپرونه ده او د هیÏ یو سیايس ~وند مهالن� زما �که خو�ی�ي چې ی
او هیÏ یوې ډلې تپلې ته پروپا~ند او تبلیغات نه کوي. دعوت ميل ورورول�، سولې او 

  ميل پخالینه لپاره نه ست!ي کیدونکي هلې �لې کوي.
 ک!ي کلونه د افغان ک}والو په چوپ! کې تیر ۲۹ډیره د خو�ې خربه ده، چې دعوت خپرونې خپل 

  دي. د دعوت خپرونې اروپا، امریکا، اسیا، افریقا او اسرتالیا پوري خپلو مینوالو ته رسی�ي.
مسوول مدیر کاري فعالیت ته له لرې  ویبپا'ې ۲۴د عوت می}یا د دعوت مهالن� او 

  یوه لن}ه کتنه 
پل خپلوان، دوستان، میلمه پالنه، د خو�ې او خپ;ان بز~ر صیب زموږ په شان کور، کار، خ

رسه مل ژوند لري. بز~ر صیب د خپل ور�ني نورمال ژوند کارو بار ستونزو رسبیره �ایې په 
ا<کيل او اوسط ډول د دعوت اخبار د لیکلو، ډیزاینولو، چمتوکولو، چاپلو او د پوستي له 

�لور ساعتونو پورې کار ک!ي وي. که موږ الرې لی�لوته ل� تر ل�ه په ورځ کې د دریو نه تر 
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کلونو په ور�و کې رضب ک!و. موږ ته پته ل;ی�ي، چې  ۲۹دغه ا<کيل �لور ساعت کار د 
  بز~ر صیب د دعوت اخبار چلولو ته د خپل خوږ ژوند �و زره ساعته وړیا کار ک!ي دی. 

لو د اید دعوت اخبارکې مو دا هم لوستيل، چې بز~ر صیب د افغانستان د سیايس مس
�ې!لو، د افغان غمیزې او ج;!ې د حل الرې چارې لÒولو په موخه ډیرو هیوادونو ته د 
سیايس کارپوهانو رسه د خربواترو او مرکو لپاره په زر~ونه کیلو مرته لرې سفرونه ک!ی 

  دي.
زما په اند، د دعوت په خپرونه باندې د نیوکو مستحق یوا�ې هغه �وک کیداې شی، چې 

په رشایطو کې د رسنوال� دنده ال نوره �ه او بهرته تررسه کويل يش. د دی د ک}وال� 
دعوت مهالني ډیزاین او تخنیکي چارې همدران;ه د �رن;وايل په برخه کې �ایې د �ینو 
په سرت~و کې کمزور تیاوې شتون ولري. دا باید په یاد ولرو،چې اوس د دعوت مسئوول 

  نه ~�ل کی�ي. مدیر نور یو بې تجرª او غیر مسلکي س!ی 
زه هیلمن یم، د دعوت معتربه رسن� خپل فعالیت په دوامداره تو~ه وساn او په <ولو 
افغانانو په <ین;ار رسه غ� کوم، چې د دعوت خپرونه زما او ستا مادي او معنوي مرستو ته 

  �0ته ډیره اړتیا لري. 
  یزد دعوت د معتربي مهالن� د فعالیت، پای0ت او ب�ې په اړه یو وړان}

د دعوت خپرونې مسئوولین که د وخت له غو�تنو رسه سم ل� د نوې ن!یوال ډیجیÒل ډله 
ییزو رسنیو پرمخت;ونو او نو�تونو ته پام وک!ي، �ه به دا وي چې د خپيل خپرونې ب�ه یوې 
چاپي مجلې ته واړوي. دغه نوې میاشتن�مجله باید په هره دوه یا دریو میاشتو کې په یوه 

چاپ ک!ل يش. په دې نوې معتربه مجله کې سیايس، فلسفي،  �کيل ډیزاین کې
اقتصادي، روغتیايي، چاپریال ساتني، <ولنیز ادبې، سپورn او کولتوري مضامین د مسلکې 
کارپوهانو له خوا نوي په زړه پوري مالوماتې لیکنې �ې!نې او ارزونې خپرې يش. د دعوت 

مسلکې �ان;ې په اړه د خپلو مسلکې مجله باید �ان ته خپل لیکوال ومومي، �و د هرې 

کارپوهانو �خه غو�تنه وک!ي، د یوې �ان;!ي موضوع په اړه نوې علمي لیکنې وک!ي او د 
دې لیکنو امتیاز یوا�ې او یوا�ې د همدې مجلې رسه محفوظ وساتل يش. مجله باید په ډیر 

<اکل يش، انه بیه و �کيل ډیزاین او رن;ه انuورونو کې خپره يش. مجلې ته په پیل کې یوه ارز 
دغه نوې مجله باید د افغانستان او د ن!ۍ په ~وډ ~وډ کې د افغانانو په کولتوري مرکزونو 
کې وپلورل يش. دا مجله باید د ن!ۍ معتربو مجلو په شان لکه املا| مجله ډیر شپی;ل، 

  امریکايي مجله <ایمز او د جیوپولیÒیک مجلې ته ورته وده وک!ي.
  یشتمي کالیزې په ویاړد دعوت خپرونې نوو

کلن کولتوري هاندې ه¢ې، نو�تونه او بریاوې لوړې  ۲۹زه د یو لو ستونکي په <و~ه د دعوت 
ارزوم او د زړه له کومي يې ستایم. حاالتو ته په کتو رسه فعالیت ډیر مثبت او عايل ارزوم، 

دو په ویاړ مبارکې مي کالیزې د رارسی  ۲۹د امتیاز �Á0 او درنو چلوونکو ته د دې خپرونې د 
  وایم.

زما په اند د چاپي رسنیو �ې!نیزخربیال بز~ر صیب اوسپنیزه اراده او ه¢ې د ستایلو وړ 
�که دي، چې په ک}وال�کې یې دغه رسنیزه بنس� په خپل وس او توان رسه په سمه او 

  بریايل تو~ه مدیریت ک!ي او تر ډیره بریده د ژورنالیزم اصول مراعت ک!ي دي. 
بز~ر ته د ویاړ او خو�ې �ای دې چې دعوت مهالن� وکوالی شول د ډیرو اقتصادي �اغيل 

ستونزو او ل�و مايل مرستو رسه رسه د افغانانو د ~}والې په اوږده تاریخ کې د خپل بې 
  پرېوالې ت;الرې پر بنس� د یو ميل تاریخي وياړمن اخبار نوم خپل ک!ي. 

تان په دننه او بهرکې د اعتبار وړ یو پیاوړي آزاد دعوت د خپلو قلمي همکاران پر م� د افغانس
ميل رسنیزه �واک ~ر�یديل دی. د دعوت مخاطبین د هیواد ميل روڼ اندې یا د افغا| 

  <ولنې لوړ پوړي پر~�ې دي. 
دعوت لوی افغانستان د <ولو افغانانو ~} کور ~�ي، �که یې د ميل افغانانو په من� کې �ه 

                                  نوم ~Òيل دی. 
*******************************************************************************************************  

 دعوت میدیا او ،دعوت
  طارق بز�رمحمد 

  کليفورنيا، امريکا – عاشق فنا

 
طارق بز~ر د محمد  دعوت میدیا او ،دعوت

ري تاريخ زرينې کلتو  -اوسني ن!يوال سيايس 
 'و به کتابونه وليکل يشپه دې زرينو پا .پا'ې دي

او د برشي افتخاراتو په خزانه کی به خپل 
 .طارق بز~ر .�النده او رو�انه �اي ولري

يا د افغانستان او افغانانو }دعوت او دعوت مي
بدلون او مثبت  .په <ولنيز ژوند کی د نو�ت

 ،بز~ر . پرمخت� علمي او منطقي زيری دی
يا هغه انسا| رو �انه }دعوت او دعوت مي

�راغونه دي چې د <ولنې تاريکو برخو ته د 
آزادۍ او خپلواک�  ،پرمخت� ،سعادت ،علم

 ،هر ساعت ،د دعوت هره شيبه . ر'ا خوروي
هره ورځ او هر کال دې <ول برشيت ته مبارک 

احرتام به صلح و برشيت عاشق لون;ì  .يش
ن!يوال زرغون ن0ان فنا مبتکر و صاحب امتياز 

  .علم -صلح  -مدال جها| انسانيت 
***************************** 

له هqغه لومpۍ ورkې دعوت 
  خپل رو�انه افغاs دریr درلود

 استراليا – يادډاک\ر لطيف 
 زی�دیز کال د  ۱۹۸۸دعوت درنه پا'ه چې د د

ناروي په هیواد کې خپلې  میاشتې نه یې د دسامرب د
نامتو ژورنالیس�  ل ک!ې دي دهیواد دخپرونې پی

د طارق بز~ر صیب م(صحايف) او لیکوال �اغيل مح
خپریدو له ه�غه لوم!ۍ  په مرشي خپری�ي. د

ور�ې نه یې خپل رو�انه افغا| دری� درلود اوویې 
نورو افغا| خپرونو تر �ن� چې  شول کوالی چې د

په بهر کې خپریدلې خپل افغا| رسالت په �ه تو~ه 
  . ه ورسوي او�ه و�لی�يرست

دعوت د پ0تو ژبې، ژبپوهنې، دیني، <ولنیزو،  
پل خ تاریخي، فرهن;ي، کلتوري او علمي برخو کې د

 �ې نه تر اوسه پورې چې داتاسیس له لوم!ۍ ور 
دی نهه ویشت کلونه یې پوره کی�ي ډیر په زړه پورې 

   . مطالب خپروي او خپاره ک!ي یې دي
برکت اوس دعوت په دعوت می}یا سینÒر په  د 

پ0تو، دري او ان;ریزي ژبو هم خپرونې کوي چې 
قدر او ستایني  دغه ~ام یې په ر�تیا رسه هم د

نهه ویشتمې  ویاړلې پا'ې د دعوت د وړبوï. زه د
کالیزې په ویاړ �اغلی بز~ر صیب ته مبارکی وایم او 

  . ال زیاتو بریاووهیله کوم ده ته د
   په درن0ت

 یادډاکÒر لطیف 



          

 www.dawatmedia24.com – www.dawatmedia.com – www.astv24.com 

  رې لسیزې جهاد مو مبارک شهد
 کابل – ډاکWر نبي مصداق

  
م کال کې  ۱۹۸۸د دعوت جریده د لوم!ي �ل لپاره په 

ېده. جریده �لور مخه چې زه په لندن کې وم، راته را ورس
هېر شوي مې نه وي، مضمونونه یې په تور قلم وه او که 

په الس لیکل شوې وو. په هغه وخت کې د مجاهدینو له 
ل نه بله مهمه جریده مجاهد ولس و چې د حال احوا

استقالل جریدې او د �و نورو تر �ن� به له پې0ور �خه 
  خپرېدې.

په لندن کې د ستمیانو ور�پا'ه (امید) تر هغه وخته او تر 
�و کالو وروسته پورې داسې نرشیات درلودل چې نه 
ورته افغانستان، نه د افغانستان نوم او نه معارص تاریخ 

درلود. د دوی همفکرانو به د اروپا او امریکا  کوم اهمیت
نه په (امید) کې په داسې وخت کې چې ال هم جن� روان 

  و، زهرجن تبلیغات روان ک!ي ول. 
نو د دعوت جریده چې د ناروې د هاراید او وروسته له 
لیلیسÒروم �خه خپرېده، ډېرو افغانانو ته دا توقع ور ک!ه 

او داخيل پرديپالو په  چې په افغانستان کې د روان جن�
خالف خپل مضمونونه ورولې�ي. دعوت له کوچنيوالويل 
نه په بی!ه �وان� ته ورسېد او د دې پرديپالو په مقابل کې 
د پوهاند هاشمیان د آینې مجلې په شان چې له کلیفورنیا 
نه خپرېده یو کلک سپر و ~ر�ېده. محمد طارق بز~ر چې 

ی، له هغه معاش نه د دې جریدې د امتیاز �Á0 و او د
چې الس ته یې راوړ، دعوت چاپاوه او د پُستې له الرې یې 

  ، امریکا او اروپا ته استوله. اسیا، اسرتالیا، افریقا
پُسته په اروپا کې ډېره لوړه بیه لري؛ نو ما به تل دا فکر 
کاوه چې دی به هرومرو د خپلې کورن� د آزوقې ډېره 

  ولو باندې مرصفوي.برخه د جریدې په نرشولو او پُست
د انÒرنې� او مجازي فضا په منuته راتلو رسه، دعوت د 
اليس لیک نه چاپي لیک ته ورسېده او د پُستې پر �ای د 
  انÒرنې� له الرې ال هم زیاتو مینه والو ته په رسېدو شو. 
�و کاله وړاندې محمد طارق بز~ر پرېک!ه وک!ه چې یو 

رخو د ن!ۍ په <ولو ب انÒرنېÒي تلوېزیون من� ته راويل؛ �و
کې افغانانو ته د دعوت له جریدې نه ال �ه او پر وخت 
خربونه او پرو~رامونه ور ورسوي. د دې لپاره موږ �ینو 
افغانانو چې په اروپا، امریکا او نورو �ایونو کې وو، 

واستوله و د خپلې وسې په اندازه مرسته ور دعوت ته م
ره يش. د دې لپاچې دغه انÒرنېÒي <لوېزیون ډېر ژر پیل 

پرېک!ه داسې وه چې هر �وک به وکوالی يش خپل 
تصویري پرو~رامونه د انÒرنې� له الرې د دعوت مرکز ته 
را واستوي او هغه به یې له اې}ې� او سمون نه وروسته په 

  انÒرنېÒي تلوېزیون کې داخل ک!ي. 
زه له هغه نه وروسته په یو ل! سفرونو کې شوم چې په 

او قفقاز کې به مې درس ور کاوه، پوه نه هاوايي، جاپان 
شوم چې زموږ هغه پروژه کوم �ای ته ورسېده. په هر 
حال! دعوت چې له دوو پا'و پیل شوی و، کله تر شپ�و او 
کله تر اتو چاپي مخونو ته به، په کوچني اته سایز کې 
چاپېده او زموږ <ولو نوموتو لیکوالو او شاعرانو دا �وانه 

کیفیت له نظره د پوخوايل سن ته  جریده د کمیت او
ورسوله. اوس چې زموږ لپاره په انÒرنې� کې یوه پېژندل 
شوې رسچینه ده، د مشهورو لیکواالنو او د افغانستان 
تاریخ او د کلتور نورو برخو ته پکې جال جال فایلونه 
پرانیستل شوي دي. دا فایلونه د هغو �وانانو لپاره چې که 

 ادبیاتو، ژبپوهنه، تاریخ، سیاست د افغانستان په تاریخ،
او داسې نورو باندې د مضمونو او یا مون;رافونو د لیکلو 

  غو�تنه کوي؛ نو مطالعه یې اړینه ده. 
محمد طارق بز~ر په تېرو نهه ویشت کالو کې په اقتصادي 
او شخيص هر ور�ني ک!اوونو تر �ن�، دا جریده د 

 ې ده او زهافغانستان د مطبوعاتو یوه مهمه برخه ~ر�ول
باور لرم چې زموږ موجوده �وانان او راتلونکي نسلونه به 
د �ې!نو لپاره د دې تر�ن� د پوهاند هاشمیان (آینه 
افغانستان) له مجله نه هم چې د شلو کالو په موده کې  
په افغانستان کې د شوروي تېری او را پاتې ک!اونو باندې 

استفاده  ورنهمضمونونه لیکيل، د خپلو علمي لیکنو لپاره 
کوي؛ �که په امریکا او اروپا کې دا دوې رسچینې له 
روسانو رسه په لس کلن جن� او له هغه نه وروسته د 
مهاجرو افغانانو په رس در~وم� ک!اونو باندې له هر نظره 

  �ې!نې شوې دي. 
زه د دعوت د �وان د امتیاز �Á0 بز~ر صیب تر �ن� 

جهاد د دوام  پوهاند هاشمیان ته هم د دوی د قلمي
مبارکي ور کوم او دواړو ته ډاډ ورکوم چې د افغانستان د 
ادبیاتو په تاریخ کې یې �ان ته نه هېرېدونکي مقامونه 
~Òيل دي. خدای ج دې له دوی دواړو رسه �ه وک!ي او 
بز~ر صیب ته دې الله ج توفیق ور ک!ي چې د دعوت 

اپ چ�ینې تاریخي فایلونو مواد د کتاب په ب�ه هم راته 
ک!ي. زه حارض یم چې له کابل �خه د داسې مطبوعو په 
لÒون کې شم چې زموږ د دې هیلې په تر رسه کېدو کې را 

  رسه مرسته وک!ي. 
  ومن الله توفیق

  ډاکÒر نبي مصداق
 په مطبوعاn چارو کې د ولسمرش غني سالکار

دعوت د ميل �2و او بیان 

 !ازادۍ په تله کې

  

 سويډن – سرلوڅ مرادزې
 ۲۹نورو خربو مخکې اړینه بوï، د دعوت خپرونې تر 

کلیزه او په راوروسته کې د دعوت بری0ناپا'ې �ې;�یزه او 
بریال� چلونه قدروړ او منيل شخصیت محمد طارق 
بز~ر، د هغه همکارانو، او بیا لیکوالو او لوستونکو ته چې 
د دعوت خپرونې او بری0اپا'ې رسه همکاري لري او اړیکه 

 .کي او کور ودا| ووایمساn، مبار 
له هېواده لیرې، د ک}وال� په ناخواله چاپېریال او نیشت 
امکانانو، د خپرونې د وسایلو او تخنیک د تیارولو د ه¢و 

کلن قلمي او پوهنیز  ۲۹او ک!اوو رسه رسه؛ د بز~ر صیب 
زیار چې مهالپیر يي تر ننه پورې د یوه نسل د عمر رسه 

اینې او قدروړ دی بلکې د برابري کوي، نه یوازې د ست
هېوادپالنې یوه داسې غوره بېل;ه ده چې �وان نسل يي 

 !باید هر پل پسې پل واخيل
که �ه هم ما مخکې د دعوت خپرونې <ولو ~�و ته 
الرسسی نه درلود او یوازې �ینې مې لوستې او 
بری0ناپا'ې رسه له پیله اړیکه پاï، خو س!ی ویالی شی 

و هم بری0ناپا'ه د هېوادپالنې په دواړه، د دعوت خپرونه ا
~ا'ه سمبال او د ميل ~Òو په بیان، مالت! او ساتنه کې په 

 .تول پوره دي
د ډېرې خو�� �ای دی نن سبا په هېواد کې دننه او بهر 
د خپرونو او بری0ناپا'و پری�| او ارزا| ده، خو ميل ~Òو 

از نه ر او د بیان ازادۍ رسه د بری0ناپا'و او خپرونو چلند یو 
دی. یو شمېر يی له خپرېدو �خه په نه خپرېدو هېواد ته 
~Òه رسوي او که د ژورنالیزم نور ارونه او �ان;!نې وررسه 
غو<ه يش چې زما د �ان;پوهې له ان;!ه بهر دي، خربه 

 .نوره هم درنه او پیچلې کوي
ميل ارز�تونو او ~Òو ته ژمنتیا او د هغو ساتنه او همداراز 

هغه دوه وزرونه دي چې که یوه خپرونه يي د بیان ازادي 
ولري، تر ډېره پرې چلېدای او ژوندۍ پاتې کېدای يش. 
هغه خپرونې چې له یادو �ې;�و �خه یوه يي پېکه او یا 
دواړه يي پیکه او یا يي هیÏ ونه لري، �وک يي نه خو�وي 



          

 www.dawatmedia24.com – www.dawatmedia.com – www.astv24.com 

او په لوستلو نه ارزي. همدا المل دی چې �ینې خپرونې 
وند نه لري او �ینې نورې لکه دعوت بیا ژر مري او اوږد ژ 

 .کلونه دوام کوي، نسلونو اړوي او نسلونه روزي
زه د دې دعوه نه کوم چې د دعوت خپرونې به په یادو 
برخو کې کومه نیم;!تیا ونه لري، خو تر کومه چې زه يي 
ارزوالی شم، په واړو ډ~رونو کې په بریا پلونه اخيل او د 

 .پ!اوونه وهيال بشپ!تیا او پرمختیا 
دعوت د افغان <ولو قلموالو او لیکوالو د لیکنو او لوستلو 
خوندی� دی. دعوت د کی�الرو، �يالرو، منuالرو او 
~�الرو لیکنې په پراخه <ن}ه خپروي او تر خپلې وسې پورې 
يي د بیان ازادي ژوندۍ ساتلې ده. تر اوسه زما هیÏ لیکنه 

سمون هم نه وي چې �ای �ینو به يي د دعوت ت;الر رسه 
 .لرلی، دعوت بې السوهني خپرې ک!ې

همداراز زه لیکنې، خپلو بېال بېلو لوستونکو ته د اسانه 
الرسس� په موخه نورو بری0ناپا'و ته هم لی�م، خو د 
�ینو نورو تر�ن� دعوت په ډېر ورین تندي دا لیکنې 

 .خپروي چې ترې منندوی یم
لیکنه کې  ې وه. پهیو وخت ما بلې بری0ناپا'ې ته لیکنه لې�ل

مې د وفات شوي شخص د نوم رسه د اروا�اد کلمه 
لیکلې وه، نوموړې بری0ناپانې چې نوم اخیستل يي اړین 
نه بوï، د هغه اروا�اد له نوم �خه د خپل تن;لید په 
المل، دا کلمه غور�ولې وه او په وفات شوی شخص يي 

 !د اروا�اد تش یوه کلمه قدرې هم پیرزو نه ده
ی کې د ميل ~Òو او ارز�تونو خربه یو �ل بیا دلته په پا

رااخلم. زه خو وایم خپرونه دې د ميل هویت ، خپل تاریخ 
او روایاتو په منuپان;ه ب}ایه وي. که نور ور�چاري 
رن;ارن� مطالب خپری�ي، خپاره دې يش، خو هغو کې 
دې هم د ميل ارز�تونو ون}ه خوندي وي. د خپرونې په 

ته ژمنتیا او په خپرونو کې د داسې  ت;الر کې ميل ~Òو
ارز�تونو پرله پسې انuورول، خپرونې رسه د لوستونکو 
او هېوادوالو د لوست مینه زیاتوي، هغوی د هېوادپالنې 
په روحیه روزل کی�ي او په دې المل د خپرونې �ال او 

 .�کال ال زیاتوي
د دعوت خپرونې چې په دې ~ا'ه تر ډېره سمبالې 

 !يي نوره پاملرنه هم رااړومدی، دې <کي ته 
  !دعوت ته د خپرونو په هېوادپاله دنده کې البریاوې غواړم

 

بلوچستان -عبدالغفار ُجبیر  
د (دعوت) مجيل او ویب پاې مؤسس �اغلی مرش  

ورور محمد طارق بز&ر صاحب هغه �وک دئ چي د 
( ما ويل اسالم قبول لوم2ي 8ل لپاره یې زما لوم2ی آثر 

میالدي  ۲۰۱۰ک2؟) د ده په هDو او مايل لBCت رسه په 
کال کي چاپ شو، که زه په لنOو کې درته ولیکم: 

ما له نن �خه  .((�اغيل بز&ر صاحب زه لیکوال ک2م.)) 
کاله مخکي دعوت ویب پاې ته لیکنې لېZلې،  ۹یا  ۸

اره پچې کله به مي یوه لیکنه ولېZله، د دوهمې لیکنې ل
به بز&ر صاحب تشویق راک2، او وبه یې هDو\ چي بله 

(اسالم او نوي  لیکنه او ژباړه وک2م، زما دوهم اثر
eوک) هم د ده په کو�d په سویOن  ۱ساینيس �ې2نې 

کي تک2ه ورور �اغيل ملCزي صاحب چاپ ک2، او بز&ر 
صاحب ته دې الله جل جالله په دنیا او آخرت کي پوره 

  امین) عوضونه ورک2ي. (
صاحب �کلې ویب پانه  د �اغيل محمد طارق بز&ر 

چي مخکي د (دعوت) په نامه او بیا (افغان سباوون) 
شوه، ډېره یوه هر اړخیزه او معلوماl ویب پاه ده، موږ 
تر هر �خه مخکي همدغه �کلې پاه اقال په ورځ کي 

�و �و 8يل &ورو، دا 8که چي داسې لیکنې پکBې 
رو ویب پاو کي نشته او بې بېلCې شتون لري، چي په نو 

دي، اسالم، سیاست، ساینس، سپورت، تاریخ ، د ن2ۍ 
هیBونکي او هر ډول لیکنې، کتابونه اوویOیو &انې 

د افغانانو د درد احساس، د سولې  .پکBې شتون لري
پیغام، د نېکمرغx ولولې، د سکون eکور، د پرمختw الرې 

ته دي، نه چارې او داسې نور اړین توکي پکBې پرا
یوا8ي د هغو افغانانو ولولې او احساسات منعکسوي 
چی په لویدیy کي اوسیZي بلکې د &ران هیواد 
افغانستان ور8نx تودې پیBې او ناخوالې هم پکBې 
رانغBتې دي، چي همدا د دې �کلې پاې یوه 8ان2Cتیا 

د بز&ر صاحب په دې ن2یواله پاه کې عالوه له دې  .ده
اسالمي لیکنې خپریZي بلکې ازادې  �خه چي افغاz او

لیکنې هم سته، چي کېدای يس همدغه لیکنې په ډېرو 
ویب پاو کي شتون ونلري، چي مطلب مي دا دئ چي 
بز&ر صاحب خپله یو تک2ه ن2یوال ژورنالست دی، نو تر 
ډېرې اندازې پورې د ژورنالیزم د اصولو مطابق د بیان 

  ازادي یې هم پلې ک2ېده
موږ ز�ته ډېرې مجلې لوستې او یا  دعوت خپرونه: 

یې هم لولو، هم خارجي مجلې او هم داخيل مجلې، 
خو د (دعوت) مجله یوه بې مثله ، معلوماl او هر 
اړخیزه مجله ده، بز&ر صاحب موږ د (دعوت) مجلې 
هره &~ه را لیZي، کله د لیکواالنو، ادیبانو، پوهانو 

دغه  اوعل�ء داسې &~ه &وه جوړه يس چي بیا موږ
مجله فوتو کاپي ک2و او بیا یې تر ملCرو او دوستانو 
پورې رسوو، چې له دې �کلې مجلې �خه موږ هر �ه 
لکه: سیاست، افغانپوهنه، ادبیات، تاریخ، ساینس او 

که زه په دا هر �ه په یوه جمله کي  .نور.... رازده ک2يدي
را ونغاړم نو زه ویالی سم ((د دعوت مجله او ویب پاه 

یوال دائرة املعارف دی.)) الله جل جالله دي و بز&ر یو ن2
صاحب ته اوږد عمر ورک2ي چي همدا ملی ویاړ تل له 
8انه رسه ولري، او همدا ميل خدمت سرت عبادت 

  .و&~ي
  عبدالغفار ُجبیر

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

 
پ?تانه متل کوي چې خدای دی د مال د توره او د ورور 

 . د پيغوره وساته
ناFاپه وايي مال صیب خپل زوي رسه ډوډئ ته ناست وو او  

ماشوم دالسه   کارغه راغو/ه شو د
چرګ غوeه وت?توله او الړه   یې د

  . پاس په بل� کیناست
مال صیب ورته وویلې که خپل ژوند  

دی پکار وي نو دغه د چرګ غوeه 

همدا اوس بیرته راوړه کنه نو .... کارغه وخندل او وویل کنه نو 
    Fه..؟

سبا جمعه ده که  مال صیب ورته وویل چې نن پن:ه ن� ده او 
د جمعی په خطبه کی مې وویل چې د کارغه غوeه حالله ده 

بیا د هر eکاري لیندۍ /وپک   .نو نسلونه به درته برباد ک�م
   . غشی به په تا پسی ,رgي

کارغه ژر د چرګ د غوeې /و/ه  
بیرته ورک�ه او وویل زه پ?تون نه 
یم ، کارغه یم خپل نسلونه د یوې 

 .  شم بربادولی/و/ې غوeې لپاره ن

ورک�ی دی چې مال  اختیار   واک او  پ?تنو مال صیب ته هر 
صیب Fه وايي پ?تنو ته د قران ایات eکاري. د ماشوم په غوږ 

  قرب  جنازی، نکاح،  غوږ کی د آذان نه واخله تر نوم ک?ولو، 
  . پورې مال صیب ملک او واکدار دی

ر چ� تخو د تیرو دیرشو کلونو راهیسی دغه پ?تانه له کرا
هراته له کندهاره تر بوالنه د باجوړ نه تر وزیرستانه حاللی4ي 
وژل کی4ي خو مال صیب دا ونه ویل چې دا پ?تون مسل{ن 
دی او ما غوږ کی ورته آذان ک�ی دی او وژل او حاللول یې کفر 

  .دی
  ۲۰۱۳   ,�ې Fخه، کال ۲۳۳د دعوت خپرونې د پرله پسې 
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کاله دعوت وشو، خو زمون   ٢٩

  `تابه کار 9نگه شو؟د وې
  محمدآصف ننگ

  د کاروان د تحقيقاتو د مرکز رئيس، 
  د تلې مياشت، کابل ١٣٩٦ 

کاله يعني د يو نسل عمر، دومره ډېر کلونه د  ٢٩
دعوت ور8پانې دعوl او د وېBتابه او د 
اذهانو د تنوير ماموريت تررسه شو، د خپلې 
مطبوعاl تجربې له مخې، چې د وطن 

او بيا د اقتصاد مياشتنې مياشتنې مجلې 
مجلې د مدير مسوول په حيث مسووليت 
درلود، راته معلوميZي چې د eولنې د بيدارولو او 

  پوهولو کار �ومره ستونزې لري.
دغسې دروند، له مسووليت او زحمت ډک مزل، 

 ٢٩چې �اغلې محمدطارق بزگر او eيم يې پوره 
کاله طى ک2ى واقعاً له عظمت ډک دى او سخت 

  ردانx وړ ده.د قد
په همدې دعا چې خداى پاک دې د دې غBتلې 
شخصيت قلم او پيام پياوړى لري او هم دې 
خداى پاک پر دې ملت رحم وک2ې چې د غفلت 
له خوبه راوېd يش او د ن2ۍ د ترقx او 
  پرمختگ له کاروان رسه دې دوى هم سيال يش.

  دعوت خپرندوى مرحلې:
و ې په �کلن تسلسل ته وکتل يش، زه ي ٢٩که  

  مرحلو کې �ې2لې شم:
) په افغانستان کې د انقال� احساساتو ١(

مرحله، دا هغه مرحله وه چې د رغونې او تحمل 
پيامونه پکې کم چليدل، دا داسې مرحله وه 
چې د انکشاف، ترقx او پرمختگ او د نظام 
جوړونې په هکله بحث کول، ډير اوريدونکې او 

ې کلونو کې خو دعوت پدخريداران نه درلودل، 
هم ډېر �کلې مباحث درلودل، دعوت پدې 
مرحله کې يو روڼ آندۍ قرش وروزه او هغه قرش 
د نن ور8ې په کار و بار کې ډېر �کلې او مثبت 
نقش ايفا کوي، دعوت پدې کلونو کې د انقالبونو 
پيامونه کم او د وطن او وطن پالنې پيامونه ډېر 

  .نرش ک2ل
له وه، دا کلونه هم ) بله مرحله د طالبانو مرح٢(

سخت ول، داسې کلونه وو چې پکې بيا هم د 
وطن او وطنپالنې سودا ورکه شوې وه، فکري 

اختناق ته ورته مرحله وه، د ليکواالنو قلم نه 
چليده، محدوديتونه هم پر�انه و، پدې کلونو 
کې دعوت له وطن ل�ې و خو مخاطب� يې په 

 تر eولوايران، پاکستان او غر� هيوادونو کې 
ډېر و، دعوت پدې کلونو کې د وطنپالنې تر 
�نگ، خپله بې طريف حفظ ک2ه، او د وطن د 
نجات او فالح لپاره يې �ې ډېرې مقالې خپرې 

  ک2ې.
) وروسته مرحله، دا زمونZ په ٩) تر سپتمرب (٣(

تاريخ کې د بدلون او تحول تر eولو عمده مرحله 
ده، پدې مرحله کې د افراط تر حده د 

وکراسx شعارونه وغZول شول، پدې مرحله د�
کې دوه درې پدېدې د بحث وړ دي، اول دا چې 
رسنx غZيزې او چاپي ډېرې شوې، بيا يو �و 
کاله وروسته پسې برصي رسنx او تلويزونونه 
ډېر شول، پدې رسنيزه وسايلو کې خو شوقي او 
تفريحې برنامې ډېرې دي، خو د خردمندۍ، 

هدفمنده ماموريت ته بيدارۍ، تعقل، تربيت او 
د ولس د توجيه کولو او بسيج کولو پيامونه 

  پکې ډېر کم خپاره کيZي. 
پدې حارض دور کې خواله رسنx، تويرت، 
فيسبوک او... هم پرې اضافه شول، چې د 
پيامونو د مديريت او سانسور سلسله يې ختمه 
ک2ه، بې بندوباري يې وزيZوله، د حق او باطل، د 

گ¬ور او مرض پيام او خطاب سهې او غلط او د 
  تفکيک يې مشکل ک2. 

بل دا چې پدې مرحله کې د چاپيزو رسنيو، يا 
پرن® ميOيا، نقش ډېر کمزورى شو، د خرب د نرش 
رسعت زيات شو او هر �ه په ډيج¬ل ب~ه 

  واو�تل.

پدې حارض دور کې دعوت او بزگر دواړه �ه 
کلونو تسلسل مې په چابکه  ١٦چليدلې، د ت�و 

وکتو، واقعاً ډېر عالې پيامونه خپاره شوي،  توگه
د اعتداله پر کر�ې تگ شوى، ابله بازاري او اپلت 
پيامونه او مقالې قطعاً ندې نرش شوي، پدې 
مرحله د دعوت په مطالبو او مقالو کې د سولې 
غو�تونکې، چاپ�يال او محيط زيست، 
معادن، منابع، اقتصاد، سيايس اصالحات، وده 

وهنه، زراعت او هر ډول تنوع او انکشاف، پ
�خه ډک نرشات شوي دي، د بزگر صاحب په 
اړوند رسنيو کې د ه± برخه هم �کلې اثار لري، 
د محلې نايابه موسيقx کليپونه، تصويري ه±، 

  جالب عکسونه او...
د دې eولو معنا دا چې دعوت د عرص په ژبه �ه 
پوهيZي، اعتدال او معقوليت �ه ساتلې يش او 

  له تقاضاوو رسه سم مزل کوىل يش.د وخت 
  سپارeتنې:

سپار�تنې مې هم مخترصه دې، ويپ پاې کې 
دې د پBتو کتابونه ور اضافه يش، په خاصه 
توگه هغه کتابونه چې ژباړې ته رضورت لري. د 
امريکا او اروپايي سياست او اقتصادي ودې په 
هکله ډېر �کلې آثار چاپ شوي، که ژباړه يې 

ا عالقمندانو ته کېBودل يش، نو تررسه يش او بي
د سيايس بص�ت په برخه کې به مهم نقش 

  ولوبوي.
بل دا چې که دعوت د مهالنx يا فصيل مجلې په 
حيث په عرصي او رنگه ب~ه چاپ يش، نو د چاپې 
رسنيو صنعت او د مطالعې کلتور به ادامه پيدا 

ر خلک انرتنيت ته الرسسی نلري، او يو یک2ي. ډ
ک په پوهنتونونو، انستيتوتونو او زيات شم� خل

مکتبونو او مدرسو کې دي، دوى بايد له پامه ونه 
غور8ول يش، 8وانان 8که مهم دي چې خداى 
مک2ه بيا د افراطي افکارو �کار نيش، انقالبونه له 
همدې �و پوهنتونونو را رشوع شول او 
�لويBت کاله يې دوام وموند، وطن يې هم ړنگ 

2ې پکې شهيدان شول. 8که ک2 او دوه ميليون وگ
  نو تاکيد کوم چې مجله دې هم خپره يش.

زه شخصاً د دعوت هغه مزمن لوستونکى او 
مينه وال يم، چې له دعوت مې ډېر �ه زده ک2ې، 
8که نو دغه خپرندوى بنياد حق لري چې امتنان 
يې وک2م، له چلونکي eيم، مرشتابه او د ليکوال 

  غ2و له ډلې �خه يې...
8النده اوسه او خداى پاک دې د دې را مو ال 

سپېDلېو زحمتونو بدله په دنيا او آخرت کې 
  درک2ې.
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  م پرسلی۲۹دعوت  د
  ناروې -قریب الرحمن سعید 

  
 
هیواد په سخت پیچلیي، د ناورینو او نانندریو ډک تاریخ  د

کله مخته د نومرب په میاشت کي ، ددعوت  ۲۹کي، نژدی 
خپلو  خپلو او د ز~ر، دطارق ب  تر نامه الندي، محرتم 

بیانولو، �ر~ندولو، او د هیواد د  مینوالو د احساساتو د
سیايس او <ولنیزو حاالتو �خه د عامو وليس و~!و د 

فقر او ª وطن� په فضا کي، د ناروي  خربولو په خاطر، د
د هارای} �خه، میاشتن� خپرونه پیل ک!ه. دا په دايس 

دومره   هحال کی چي نه هغه وخت کمپيو<رونو ت
ورک!ل شوي وه او نه د اوس په �یر د لی�د رالی�د   وده

درلود او نه دغه ډول نور کمپیوتري او یا   اسانتیاوو شتون 
تیلیفو| سهولتونه شتون درلود. یوا�نی وسایل چی تري 
~Òه اخیستل کیده د فکس ماشین او یا هم د پوستي خط 

  میرس و.  وه. د فکس د ماشین سهولت هم ډیر کم 
چي محرتم بز~ر صیب به د خپلو ور�نیو کاري   ما یاد ديز   

مرصوفیتونو تر�ن� د شپي تر ناوخته پوري په پوسته کي 
راغيل لیکونه، شعرونه او مضمونونه پخپله تصحیح او 

کي د   <ایپ کول او بیا به یی په خپله میاشتن� خپرونه 
�ی!نیزه  دغه  ریدو له پاره اماده کول. هغه وختخپ

 ه د<ولو مینه والو ت  چاپ او بیا به   به مل!ۍ سیايس <وله 
به یی   ور لی�ل کیده، چي پوستي مصارف  له الري   پوستی

له   د دعوت د بنس� ای0وونکي او مسؤل مدیر  هم پخپله 
 د  چي  مثال به تر سرت~و يش  . کم اړخه ور کول کیدل

 اقتصادي بار په پورته کولو  دعوت مینوالو به وررسه د دي 
مسؤل خپل ولس او   ي ، خو ددعوت کی الس ک!ی و 

ته د خپلی سیايس <ولی   دولس منوري طبقي 
ورلی�ل دخپل �ان لپاره یو چلینج ~�لی و په دي   (دعوت) 

چي د خپلو مÒو په   �خه،   خاطر یی د خپيل هغه پان;ی 
چاپ او بیا د دي   یی ~Òله، ډیره برخه ددعوت په   زور 

  وله .ل�  فو مصار   او <ولنیزی <ويل په پوستي   سیايس 
توری تیاری رسه مخ و،   هیواد د یوي   کاله مخته  ۲۹

دهیواد په سیايس او <ولنیزه فضا وحشت او دهشت 
د وخت د بیرحمه   حاکم و. په سل;ونه زره انسانان

خوراک ~رزیديل   حاک�نو د تیریو له السه د خاورو 
ولس مو په مختلفو ~اون}یو او اروپایی هیوادو کي د   وو، 

پاشل شوی و. میندی بوري شوي وی،   ه نامه مهاجر پ
ناوي کون}ی شوي وي او کوچنیان یتی�ن شوي وو او په 
پردیو هیوادو کی د اجنبي انسانانو السو ته ناست وو. او 

یی پري   هر چا چي �ن;ه یی زړه غو�تل همغيس لوبی 
  کويل . 

د هیواد دننه په مطبوعاتو سانسور و، ان تر دي چي د 
مر~و| جرم   هم   ~انو خربونه اوریدلبهرنیو رادیو 

~رزیديل و. ولس د خپل هیواد په اړه د هیÏ نه خرب نه و، 
سپوږمکیو  د  نه د انÒرنی� سهولت شتون درلود اونه 

استانیتاوي میرسي وی تر�و ولس تري د خپل هیواد 
په اړه کره معلومات تر السه   دسیايس او <ولنیزو حاالتو 

د نانندریو نه ډکو حاالتو کي د په دايس کرغی!نو او   ک!ي.
دعوت میاشتن� د ولس د یو شمیر منورینو له پاره د ر'ا او 

چي ددي الري   مشال حیثیت درلود. هغوي کويل شول 
او  ک!ي،  خپل نظریات د ولس د نورو پر~نیو رسه رشیک 

د دعوت مسؤل او بنس� ای0وونکي هم د <ولو تهدیدونو 
کلک   پل هوډ او عزم په خ  او ~وا�ونو رسه رسه بیا هم

او   د <ولو اقتصادي  والړ و، هغه خپله دغه میاشتن�
<ولنیزو ستونزمنو رشایطو رسه یو �ای فعاله و ساتله، ان 
تر دي چي په انÒرنیÒي دوران کی یی ددعوت ترنامه الندي 

چی د هیواد د ميل ژبو (پ0تو او دري)   پا'ه هم پرانیسته 
ژبو هم خپرو| پیل  نه عالوه یی په ان;لیيس او ناروژی

ک!ی. دعوت هم په انÒرنیÒي جال کي او هم په چاپي 
موده کي د هیواد   سرته تاریخي اوږده   کي په دغه   برخه 

�لید، په اتو د یوه �النده ستوري په �یر و د مطبوع
خپرونو کي یی ورځ تر بيل دعلمیت او د انسانیت او حق 

ډیر ژر یی د او   زیاته شوه   هم   په لور دبللو وړتیا نوره
و هیوادوال  د  انÒرنیÒي خپرونو له الري په ن!یواله تو~ه

  ورماته ک!ه .  تنده 
را وروسته په دي اوږده موده   دعوت د خپل تأسیس نه 

کي ډیر سرت او تاریخي ~امونه اخیستی، د هیواد د ميل 
~Òو او شتمنیو یی دفاع ک!ی، د وطن او هیواد پالن� 

 یی د پردیو او پردیپالو، دروحیه یی غ0تلی ک!ي، او ولس 
په مقابل کی د   استع�ر او استح�ر، اشغال او نیواک 

ما د دعوت  تر هغي چي  په لور رابللی.  یوه واحد دری� 
ک!ي په  لیکني تعقیب  یی انÒر نیÒي   خپرونی لوستي اویا مي

 Ïاو د خپلو ميل د هیواد رسه د میني   یوه کي یی هم   هی
اع نه اخوا د نورو قومونو ددفخاوري   ارز�تونو او مقديس

نه دي �ر~ندی شوي، بلکه په   د تعصب ن0ي  تر من�
پلی� فارم د ولس د را<ولیدو دروند مسؤلیت   متحد   یوه 
په غاړه اخیستي او تر اوسه پوري دغه دروند مسؤلیت   یی 
  غاړه لري.  په 

بنس� ای0وونکي مسؤل مدیر،   زه د دعوت 
مي ۲۹يل خپرو| د بز~ر ته ددغي م  محمد طارق  محرتم 

کلیزي په مناسبت د زړه له کومی مبارکی وایم او د الله 
  م .غو�تونکي ی  تعايل نه ورته په دي اړه د ال زیات توفیق 

  په درن0ت
    قریب الرحمن سعید 

دعوت د ډیرو هغو پیغلو او kوانانو لپاره 
چې خپل هیواد نلری د یوې الر�ودې په 

  حیث خپل رول لوبولی  دی
  

  امريکا - عادتشاهي س

  

انسانان د خپلو معلوماتو پر بنیاد د خپل ژوند الرې <اکي 
 Èاو د خپلو معلوماتو په ر'ا ک0ې خپل ژوند تیروي. وی
انسانان، قومونه، ولسونه، او ملتونه تل کو�È کوي 
چې معلومات یي د حقایقو پر بنس� والړ وي. همدغه 

انونو وجه ده چې دوی تل کامیابه، رسلوړي، پر خپلو �
  معتقد او خپلواکه ژوند کوي. 

که په تیرو وختونو ر'ا واچوو او مختلف ولسونه یو له بل 
رسه پرتله ک!و نو په ډیره اسا| رسه به ووینو چې هغه 
ولسونه چې د غلطو معلوماتو �کار شوي دي نو یا خو یي 
نوم او ن0ان ورک شوی دی او یا د تباهي �کار شوي او د 

په تورو شپو ک0ې د محتاجی ژوند ذلت او د بل واکی 
  تیروي.

که چیرې مون� د افغانستان دې تیرو �و لسیزو ته یوه 
کتنه وک!و نو پدې به پوه شو چه هغه غلط معلومات چه 
زمون� تر غوږونو تر ننه پورې رارسی�ي ترینه تر �ومره د 
پردیو ~Òو دپاره استفاده شوې ده او �ومره زمون� د تباهی 

  ~ر�یدلی دی.او بربادی سبب 
د دغو <ولو حقایقو په نظر کې نیولو رسه باید ووایو او دا 
ومنو چې معلومات او رسنی زمون� د ژوند او مرګ رسه 
ت!يل دي. دا باید ومنو چې سپی¢يل ژورنالستان همیشه د 
خپلو پر~نو او ملتونو ~Òې له خپل ژوند �خه برترې ~�ي 

 نو �که په او خپل ژوند د خپل ملت په ژوند ک0ې ویني.
ډیرو �ایونو او حاالتو ک0ې دغه سپی¢يل انسانان د 
ظاملانو، وحشت;رو او د بې ضمیره انسانانو د توطئو �کار 
شوي، په زندانونو ک0ې غور�ول شوي او ډیرو خپل ژوند 

  له السه ورک!ي.
    

) مخ کې٠٣پاتې په (  
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 کاله د مخه! 23زه او دعوت، 
 کندهار - رسدارويل پYتون زوی

 

 

 
 Yوالcي د کdما هم د نورو اللهاندو افغانانو په (ېر؛ سرت
پر مهال په پردي وطن کي رو¶ي ک�ې. ستونزي، بې 

ډول ذهني شکنجې د هري -وطني پرديتوب او نور ډول
  ورLي مهال وېش وو.

ع کال زما د پاره Lکه خوښ کال دئ چي زه په ۱۹۹۴
لوم�ي Lل په اول ¥رYd رسه دريم .ول%Y ته بريالی 

، او په .وله mوونlی کي به فاتحانه او مغرور سوم
  dرLېدم!.

دا ابتدايه mوونlی د بلو(ستان [ پاکستان ] د پ'� 
اولسوالY رسانانو نومي کمپ کي وه/ده، چي اوس د 

¥رب mوونlی په نامه ۱۵جkلدين افغان ليسې يا 
  يادېNي.

دا چي ددې تعليمي نصاب چل'ت تر اوسه پوري د 
cوالو اداره کوي، نو به ئې (ارونکي تل مل%رو ملتونو د ک

د همدې ادارې وه، يوه ورځ يو (ارونکی له يوه بهر� 
رسه مل%ری .ول%Y ته راغلل او زموږ mوونکی ته ئې د 
بهر� تر مخ د يو زده کوونکي (خه د پوmتني غوmتنه 
وک�ه. mوونکي ماته د دوديز سبک له مخه د پ'تو 

ړ ږغ ؛ چي بايد په لوکتاب د يوې پا¶ي د م² ويلو وويل
وي. ما هم هغه پا¶ه په خوند وويل، بهر� فکر وک� چي 
ده لکه چي همدا (و پا¶ي ياد ک�ي؛ په الس کي وررسه 
مجله ماته راک�ه او په ژباړن ئې راته وويل چي له دې 
مجلې (ه ووايه، ما چي د مجلې پر تندي لوم�ۍ کرmه 

  وي:سوويل، .ولو ته ئې خوند ورک�، کرmه کي ليکل 
  ."د دعوت خپلو درنو لوستونکو ته د خپل >لورم نرشاs کال مبارکي وايي"

نوري پا¶و کي هم پوmتنه وسوه خو هره پا¶ه چي به ئې 
  وmوول، لکه بلبل دايس به وږغېدم.

وروسته (و نور .ول%يوال هم وپوmتل سوه، خو په مجله 
(وک نه ج%ېده. بهر� کس له وتو رسه هغه مجله ماته 

م په ډول راک�ه چي تر mوونکي پوري د .ولو خولې د انعا
  اوبه ورته کولې.

mوونlی، کيل او کور کي اوازه وه چي رسدارويل ته ئې 
انعام کي [کتاب] ورک�ی، هغه هم يوه بهر�! Lکه مو 

کتاب باله چي هغه وخت کي موږ مجله او کتاب 
  نسوای رسه بېلوالی.

ته نو دې دا مجله د [دعوت] درنه مجله وه چي وروس
مجلې راته د ميل هنداري ارزmت الره او تل به مي په 
کور کي په خورا سين%ار ډول ساتل، کلونه تېر سوه، يوه 
mوونکي مي راته وويل چي هغه ستا رسه مجله د (و 
ورLو د پاره راک�ه، مجله مي په ورين تندی ورک�ه، خو 
مجله مي بيا ونه مونده او mوونکي به راته وويل چي زه 

ه بيا بله درته راوړم، ا.کل تر اوسه پوري غواړم له هغه ب
mوونکي خپل روا حق وغواړم خو mوونکي مي لس کاله 
  وړاندي وم� او زما د ژوند دا غوmتنه د تل د پاره رد سوه!

  سويlن -حبیب الله غنخور

دعوت خپلواکې  طار ق  بزگر صاحب دمحمد گرانه 
  دي مبارک شه کليزه   ۲۹نرشيې 

  سوي}ن / ماملو

  

  کی! پرمخ وړون ی بنس� اې0ېدونکي اوپياوړ د دعوت می}يا
په فرهنگی ه¢و کې نه ست!ي  درانه او تاسو په ډير وياړ

کېدونکي شخصيت، د دعوت ميل خپلواکې خپرونې 
مؤسس، ستاسو کاري ملگرو  او قلمي همکارانو ته چې د 

'ې په سمبالتيا کې ستاسو رسه دي نرشاn ارگان  پا
کليزي  ۲۹کې خپرونې   دمرسته ک!ې د دعوت ملی خپلوا

د گلو د گې}ی په ملتيا د دې نرشيې  د  په مناسبت
اد زړه له کومې زملوستونکي او قلمي همکار په توگه 

  .  ک!ئقبويل نېکي هييل مبارکی او
ونه  پدې �وکليوه مطبوعاn چوپ! لپاره  د ېپه حقيقت ک

ه ل مو لسيزي  �و ېدومره پاخه و�لېداست لکه چ ک0ي
  شوی وي . نه تېر چوپ!او  ژورناليستيک فرهنگی 

ره دا موده دوملپاره   يوه مطبوعاn چوپ! په حقيقت کي د
 تاسو پدې خو لري، ارز�ت اوږده نده او د سرتگو د رپ 

 چې بېلگه یې ،ک0ي دومره پاخه و�لېداست لن}ه موده
   ي يس  .ډيره کمه ليدل کېدا

  ! طارق بزگر صاحبمحمد گران 
دا تاسو  واست چې د يو�وان مهاجر په توگه مو دعوت 

کال د دسمرب  ۱۹۸۸خپلواکي خپرو| لوم!ۍ ~�ه  د 
 میاشت کې د ناروې له هاراید �خه په خورا ناچیزه

 لوم!ی ناروې، سوی}ن، ډÌارک او  خپره شوه، امکاناتو
  ) مخ کې۴۱پاتې په ( 
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دعوت هي�کله د چا د تاث� الندي نه دى تلىل 

  يش او نه به والړ

  
  امریکا - استادپخوا| کابل پوهنتون  د -کا ظم بي�ر نن;رهارى 

 

د دعوت جريده د خپل تاسيس له ور�ې �خه بيا تر نن  ور�ې پوري د 
 ېفغانستان د آزادۍ، سوکال�، خپلواک� او آبادۍ لپاره ډير ا~ران هيواد 

هلې �لې ک!يدي او کوي يې. دعوت هر مرش او کرش رابلىل دى، او د هر 
يل، او د هغوى افکا ريي را<ول او بې له نظر خاوند پسې په ملکونو گر�يد 

تشبثه يې نرش ک!يدي. د دعوت وظيفه د هيواد خدمت ته بلنه ده او دغه 
بلنه تر �و چې دعوت وجود ولري دوام لري. دعوت په خپلو خپرونو 

فغانستان اوياړي، �که چې د دې مرامونه او اهداف معلوم دي، او هغه د 
  منuه وړل دي.له  د د�منانو د تو طئو رسوا کول او

د  يش. دعوت دعوت هي¢کله د چا د تاث¼ الندي نه دى تلىل او نه به والړ
ظلم او استبداد په مقابل کې قيام ک!يدى او په دغه الر کې بې له ويرې مخ 

  په وړاندي روان دى.
د�منان رسوا ک!يدي او هيچا ته يي لغزش،  بهر|او  کورنیدعوت 

�ه يې چې ليدلې هغه يې رسوا ک!يدي.  لرزش او کرنش نه دى ک!ى، هر
دا وزينه جريده د هيÏ فاسد حاکم او جن;ساالر �خه نه ده ډار شوې او 

  د هغوي ظاملانه اع�ل يي په مي!انه او مردان;� رسوا ک!يدي.
دعوت د رويس سور استع�ر په مقابل کې په مي!انه وجن;يد او د خپل 

 ي ده، او تر هغه وخته وجن;يدپراخه ون}ه اخيستیې ملت په راوي0ولو کې 
  تر �و چې سور استع�ر په شا ت� ته مجبور شو.

هيوادونو الس وهنې غندلې، او په ت¼ه بيا د ايران اخوندي  ~اون}یودعوت د 
او د بندونو او انهارو په هکله سخت  نظا م ته يې په هيواد کې د الس  وهنو

پنجابې حکومت  ته د اخطا رونه ورک!يدي، همدارن;ه، هم يې د پاکستان 
يورند د کر�ي په  شا وخوا د اغزن سيم په ارتباط د پ0تنو د حق خود ډ

ارديت موضوع په کلکه ذکر ک!يده. دعوت د پ0تونستان د مسئيل د حل 
  او  د فخر أفغان باچا خان  د ميش او پاليس� سخت پلوى دى. کلک مالت!

حقوقو په هکله يې هم واد افغانستان کې د خويندو او ميندو د ېپه ~ران ه
کلکه مبارزه ک!يده، او يو وار بيا يې وطنوالو ته دا ثابته ک!يده چې دعوت به 
  هميشه د عدالت پلوي وي او په دغه الر کې به خپلو ه¢و ته دوام ورکوي.
په هيواد کې هميشه د ملې مبارزينو پلوي ک!يده او د نيشليزم او وطن 

 دى. او هر کله يې چې باروا او پرست� غ� يې او حرکت يې ژوندى ساتىل
  بې عدالتي ليدىل ده هغه يي رسوا ک!يده.

دا <ول د دعوت د مسئول چلوونکى ابتکار او من}ې ترړي دي چې دعوت ال 
  دى. ه�غيس �وان او د خپلو هيوادوالو خدمت ته چمتو والړ

  د هيواد تک!ه شاعر ~ل پاچا الفت صاحب دايس وايي:یې په هکله 
  چې د خپل وطن غمونه يي په رس يش - په جهان هعه م!ونهرس~ردان وي 

دعوت نه سور استع�ر خو�وه او نه غربې استع� ر خو�وي ، د 
خت دى. ده ته د خپل <ا<وبې  ملې و دواړو په مقابل کې په مبارزه ب

  منافع تر هر �ه زيات ارز�ت لري، نو �که پري مون� وياړو. 
 

 

 د دعوت خپلواک رسنيز مرکز رسه زما اړيکه
 ادیسه، اکراین -هلمند پردیس 

 
مخکې تر دې چې زه د دعوت خپلواک رسنيز مرکز رسه په خپلو اړیکو وغ�ي�م، غواړم د 

دعوت خپلواک رسنيز مرکز  .دغه رسنيز مرکز په �ينو ارز�تونو او خدمتونو يو �ه ووايم
د دغه  .يو خپلواک او د رسنیو په ډ~ر کې يو بې پرې او ازاد رسنيز مرکز دىپه حقیقت کې 

مرکز ه¢ې او پرمخت;ونه <ول د افغانستان او افغان درديديل ولس رسه ت!ىل او د دوى 
اواز دى. نو �که د دغه مرکز مرش محمد طارق بز~ر صاحب په خپلو شخيص، مادي او 

هه ويشت کاله کې�ي چې م� ورک!ى دى، زما د معنوي توان رسه دغه دروند بار ته دا ن
  خربو هدف هم همدا دى، چې دغه رسنيز مرکز په <وله مانا خپلواک دى.

دا چې �رن;ه دغه رسنيز مرکز ال تر اوسه خپلواک پاتې شوى دى، د کامياب� راز يې په  
خپله د دغه رسنيز مرکز مرش محمد طارق بز~ر صاحب دى. د ده ډېرې ه¢ې، زيار، د 

پل ولس او وطن رسه بې انتها مينه دا هغه �ه وو، چې محرتم بز~ر صاحب په دغه الر خ
کې سرتې مادي او معنوي قربان� ورک!ي دي، او دغه رسنيز به¼ يې تر هدف رسيدو پورې 
له ستونزو او مشکالتو بهر ک!ى دى او همدا علت دى، چې نن يې موږ تاسې نهه ويشتمه 

بز~ر صاحب رسه د ډېرو نورو �و خاصيتونو لرلو تر �ن� يو محرتم مرش  کليزه ملانuو. 
چې هغه ري0تو| وطندوسته شخصیت دى، او هغه د  بل ارز�تمن خاصيت دا دۍ،

خپلې همدغې وطندوست� له برکته د وطنپرسته فکرونو په روزلو کې هم موثر ~امونه 
تعصب نشته، نو  هغه رسه د احمد، محمود، د قوم، قبيلې، ژبې او نژاد  .اوچت ک!ي دي

�که ده رسه د دعوت خپلواک رسنيز مرکز په همکارۍ کې د افغانستان د هر قوم ورو'ه 
مل;ري او همکاري کوي، او بز~ر صاحب دا خربه په حقیقت کې په اثبات رسويل ده، چې 

   .يو شاعر يې په خپل شعر کې وایي
  چې نشه د استبداد لري په رس کې

  غانما ته يو دى که مغل دى که اف
پوره يوه لسيزه مخکې چې کله ما د مسافرۍ په درشل قدم کي0ود د وطن بېلتون مې د  

ليکل  .زړه دننه د خپل وطن رسه د مينې داسې اورونه بل ک!ل، چې زه يې ليکلو ته اړ ايستم
مې رشوع ک!ل، که �ه هم زه له ماشومتوبه په خپل کىل مì وم، حتا له کىل بهر به مې 

خو چې کله مسافر شوم، نو د وطن  ه. هم شپه نه کوله زړه به مې تن;يدله دوستانو رسه 
مې دوه چنده او سل چنده شول، او همدغه د وطنپرست� احساس او  هدا مينه او دردون

زړه خواله د خپل ولس او وطن  مينه وه، چې ما به د انرتنيت له الرې خپل احساسات او د
ا خپلواک رسنيز مرکز رسه اشنا شوم، او دغه شپ� کاله پخوا د دعوت مي}ي .رسه رشيکول

رسنيز مرکز ته به مې خپلې Ìي;!ې ليکنې ورلي�ىل او د دغه همکارۍ په نتيجه کې له 
ه معريف شوم، او وخت ناوخت به يې زه ه¢ولوم، چې زما رس محرتم مرش بز~ر صاحب 

ال ليکلو بليکل �کيل او په تول پوره دي، خو زه وروسته پوه شوم، چې هغه وخت زما 
ت¼وتنې لرلې، کيداى يش اوس يې هم لري، خو زه محرتم بز~ر صاحب زړه ما� نه ک!م، 

او همدا د ده د الر�ونو برکت و، چې �لور  او هر وخت يې مناسبې الر�ونې راته ک!ى دي،
کاله مخکې بيا د دعوت خپلواک رسنيز مرکز رسه رسمي همکار شوم، خو د دغه همکارۍ 

ده اخيستي، د دې لپاره ما دوه داليل لرل، يوه وجه دا وه، چې ما خپله  اجوره ما هم نه
هغه مينه چې له خپل ولس او وطن رسه لرله او لرم يې، ما بايد دا په عمل کې اثبات 

�که چې افغان وطن او ولس پر موږ حق لري، چې خدمت يې وک!و، او  رسوىل واى،
چې خپل وطن او وطنوالو ته د خدمت همداسې مې وک!ل، او دا مې سرت ارمان هم وو، 

 مرش بز~ر د کار او خدمت �خه متاثره کيدل ؤ، چې ماو بله وجه يې د محرت  .جو~ه شم
ده هم له چا >خه په دغه بهیر کې اجوره نه ده اخيستي او خپل وطن او وطنوالو ته يې دا 

  .وړيا خپل رسنيز خدمتونه وړاندې ک!ي دي کالهنهه ويشت 
 بز~ر صاحب ته دوعا~انې کوم، چې سرت رب العزت يې عمر کې زه مرش پایپه 

موږ ته هم دا توفیق راک!ي، چې  ېډېر او ارمانونه يې پوره شه، او لوى خداى د
  .په دغه به¼ کې وررسه ري0تو| مل;ري پاتې شو
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       نسوی, -    کاندید اکادمیسین سیستانی

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

 یکی از نخبه گان فرهنگی و محمد طارق بزگر،
خارج از افغانستان است که قریب سی سال از بهرتین ایام  ی دراطالعات جمع

اذهان هموطنان خود با  )، در راه  تنویر افکار و2017- (1988عمر خود را
 سال کار ۳۰نرشمجله دعوت وسایت دعوت میدیا، رصف کرده است. 

آگاهی رسانی بال توقف وبدون مزد،  در توان هیچکدام از ما  مطبوعاتی و
  همکاران قلمی آقای بزگر نیست. وخوانندگان 

 توان جسمی ومادی و انرژی و آقای بزگر، چرا این همه وقت و
 این راه رصف کرده است؟ آیا علت این همه سعی وتالش او معنوی خود را در

 میکنم که علتش جاه دولتی بوده است؟ نه خیر. من فکر بخاطر کسب مقام و
ست. ا فرهنگش بوده و زبان و ردم وم ه³نا عشق بیکران بکشورش افغانستان و

ر صبو  مؤدب و محبتی را که من در وجود این شخصیت خوش برخورد و عشق و
ت عالقه ای نیس بردبار نسبت به افغانستان درک کرده ام، کمرت از عشق و و

             خود داشت. ترقی کشور که اعلیحرضت امان الله خان برای تعالی و
آورندۀ شخصیت  در مورد عوامل پدید دانشمندان جامعه شناسی

ی  یعن» است. شخصیت ساختٔه وراثت و محیط زیست او«انسان میگویند : 
آید، و پس از آن رس و کارش با انسان با خصوصیات ژنتیکی خاصی به دنیا می

عبارت از خانواده، همسایگان  است. محیط اطراف، محیط اجت³عی اطراف او
باالخره جامعه است که نقش مهمی در  و مکتب، و کودکستانیا اهل روستا، 

  شکل دهی شخصیت انسان دارد. 
خواهی نخواهی تاثیر انسان از محیطی که در آن بزرگ شده است، 

می پذیرد، اگر از اطرافیان خود محبت دیده باشد، با دیگران با محبت رفتار 
ز دِر میکند واگر خشونت دیده باشد، طبعاً خشن بار می آید وبا دیگران ا

خشونت پیش خواهد آمد. اما ذکاوت و خالقیت و ابتکار از وراثت انسان 
به همین جهت است که انسانهای یک جامعه، همه دارای  رسچشمه میگیرد.

خالقیت نیستند وهر کدام شان، دارای مختصات و  استعداد و عین قابلیت و
یگر مت³یز ویژه گی های منحرص به خود اند که با ه³ن ویژه گیها از یک د

  میگردند.
لیاقتی  خود مهارت و کار از تا زمانی که انسان، در عرصه زندگی و

تبارز نداده باشد، ¤یتوان در موردش، نظری مشخصی ارائه کرد. فقط در روند 
دد توانائی هایش متبارز میگر  در پراتیک زندگی است که ظرفیت انسان و کار و

حسن نظر یا سوء نظر اطرافیان را  د  وو دیگران را تحت تاثیر خود قرار میده
  نسبت به خود برمی انگیزاند.

انسانها با تبارز قابلیت های خاصی درعرصه های سیاسی،  مثالً:
ه، کتاب، مقال یا ه¸ی از خود آثاری (چون: فلسفی، فرهنگی، اجت³عی، نظامی،
اشی) قمجسمه یا تابلوی ن یا یک اثره¸ی از قبیل: آهنگ های موسیقی، رساله،

جامعه متبارز میگردند و  برجای میگذارند و بخاطر آفریده های خویش، در
 شهرتی میگردند. شناخË چنین آدمهایی کاری مشکل نیست و صاحب نام و

میتوان از روی آثار شان، به طرز تفکر و ایده ها و نیات و پیام شان  پی برد و 
جوانان فی ¤ود. آیندۀ جامعه معر  آنان را برای نسل های جوان حال و

ی خالق  تاس نیزعالقمند اند تا از کرکرت و کارنامه آدمهای موفق، برجسته و
بجویند و شخصیت خود را تکامل ببخشند. طبعاً این احساس آنها را بسوی 
تالش برای طی کردن پله های ترقی و تعالی و کسب درجات علمی باالتر 

  ویق میکند.و زندگی آبرومند و فارغ از کژی و نادرستی تش
درایت، کسب علم و  آنهای که در ابراز لیاقت، خالقیت،

فضیلت، راستی ودرستی و وطندوستی از آزمون زمان موفقانه عبورکرده 
مواره ه رسمشق دیگران میگردند و باشند، نخبه گانی استند که مایۀ افتخار و

ه ک الگوی راستی و درستی و انسان دوستی پنداشته می شوند. اما انسانهای
ذکاوت وخالقیت و لیاقت استند، معموالً به ریا کاری و�لق و  فاقد استعداد و

ن اب اپرچونست و معلومدار افراد زبون، چاپلوسی و دروغ متوسل میشوند، و
الوقتی اند که بخاطر حفظ یا کسب منافع شخصی، رس و گردن خم میکنند و 

  دهند. برای جلب توجه ارباب قدرت حارضاند تن به هر پستی ب
هریکی از ما در زندگی روزمره خود، با هردو گروه انسانهای خوب 

اد به نیکی ی نکونام، از آدمهای نیکوکار و و آدمهای بد و پلید روبرو شده ایم.
انزجار  استفاده جو و دروغگو  اظهار نفرت و از انسانهای فاسد و میکنیم و
  میکنیم.

یکی از  بزگر، محمد طارق رس از بحث بدور نرویم، بحث بر
ناروی است. بزگر فرزند دره  شخصیت های فرهنگی افغانستان مقیم کشور

جنگالت طبیعی و درختان کاج و نشرت  کوهساران پوشیده از های رسسبز و
̧ است. ُکـ¸ یکی از والیات دور افتاده در ش³ل رشق سلسه کوه های  والیت ک
ره های پرجاذبه ودلکش دارای مناظر طبیعی زیبا و د هندوکش واقع شده و

نگیزاز ا دل پرآب با آبشارهای زیبا و این دره ها، رودهای رسمست و است. در
 نبات منطقه است.  حیوان و میان سنگالخها جریان دارد که مایه حیات انسان و

  ۲۰۰۷طارق بزFر  و سیستانی در ناروی محمد 
  

 یک هوا، در خوش آب و جناب بزگر، دریک چنین فضای ازاد و
القیت  استعداد خ صاحب قلم پشتون با قابلیت و تحصیل کرده و خانواده منور و

 برادران و از حب وطن دوستی بدنیا آمد، و از عطوفت والدین و رسشار و
صداقت شنید و  صمیمیت دید و راستی و خواهران خود، محبت وصفا و

درس  زاستادش نی بتدریج بزرگ و بزرگرت شد تا به مکتب رفت و از معلم و
محبت به وطن را ه³نگونه که در خانواده شنیده بود، به  آزادگی و صداقت و

نف نزدیک بود ص تکرار شنید و آموخت. بزگر وقتی قدم بسن جوانی گذاشت و
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 له های تحصیل را در وطنش طیبقیه پ �ام کند و یازدهم لیسۀ نادریه کابل را
ورش، او را از آغوش مادر ولی متاسفانه  که تجاوز اتحاد شوروی برکش کند،

مثل هزاران تن دیگر راه مهاجرت در پیش  ۱۹۸۰وطن به دور ساخت. او درسال 
م در رشته علو  گرفت  واز کابل به پیشاور رفت. در آنجا دروسش را ادامه داد و

حالی در  پوهنتون پشاور لیسانس گرفت واسالمیه کالج و سیاسی و اسالم از 
  به کشور ناروی پناهنده شد.  داشت، سال عمر 22یا  21که 

ی بحیث یک مهاجر افغان از رو نا کشور در ۱۹۸۸درسال  بزگر،
در رشته  گردید، و ناوری برخوردار فرهنگی کشور ح³یت های اجت³عی و

 به تحصیل خود ارتباطات) (مطبوعات و میدیا و کمونیکیشن کمپیوتر و
 بوده ه زیاتو تجرب  بزFر در رشته ژورنالیزم دارای تحصیالت عايلپرداخت. 

ر د ی از های سکول بودو تحصیالت هال عرصه ژورنالیزم انرتنتی نیز درنیز و 
 کار NRKناروې در تلویزیون دولتی  دارد و برای سالیان درازی ش³ل ناروې 

 رشته ژورنالیزم را بیشرتاز ان§لستان از طریق فاصله دور (انالین)  نیز  کرد و
اروی، در تحصیل خود در ن . آقای بزگر در پهلوی درس وه استتقویت کرد

صدد برآمد تا به مردم افغانستان از یک طریق ساÒ خدمتی انجام دهد. چون 
عالقه به مطبوعات ورسانه های جمعی، خود را با دانش وتیوری  عالوه برذوق و

 دست به نرش۱۹۸۸دسمربسال  این رشته از علوم انسانی مجهز کرده بود، در
نرشاتی مجله  است که کاریک مجله ماهانه بنام دعوت زد.  بزگرخود گفته 

دعوت را در اوج مشکالت، با امکانات اندکی از طریق نوشË با دست خود 
پس از نرش مجله، خود را مجبور دید تا آن را برای هموطنان نزدیک  آغاز کرد و

ی مصارف پست د¤ارک توزیع ¤اید و سویدن و، خود ابتدا در کشورهای ناروی
دریح عالقمندان دعوت در کشورهای دیگر را هم از جیب خود بپردازد. بت

او خود را مکلف می بیند تا دعوت را که  امریکایی بیشرت میشوند و اروپائی و
ادبی بود، به بیش از  اجت³عی و آگاهی رضوری سیاسی و حاوی اطالعات و

   امریکائی برای افغانان برساند. آسیائی و پنجاه وپنج کشور اروپائی و
 قرن بیستم، ۹۰میدیای برقی، درنیمه دوم دهه  با رواج انرتنت و 
ری و د کار بروز رسانی سایت دعوت میدیا را به زبان های پشتو و آقای بزگر

ی باصداقت وطن پرستانه به مردم افغانستان ارائه کرده ژ ناروی انگلیسی و
  است. 

آقای بزگر بدون وابستگی به سازمان سیاسی خاصی، با دیدگاه فراخ هرگونه 
هد، به همین لحاظ امکان تبارز مید موافق را مجال  نرش و ت مخالف ونظریا

 مطبوعاتی خود قرار بخصوص همکاران قلمی و همه افغانان و او مورد احرتام
کرکرت عالی ای که از تربیت خانوادگی خود به ارث برده  دارد و با خلق خوش و

 خود ساخته است.  است، همه را گرویده شخصیت متین وبا وقار
سال  ۲۹اینک از خدمات فرهنگی او به حیث مدیرمسئول دعوت میدیا 

 و تنویر اذهان خستگی ناپذیری در راه بیداری و میگذرد. او دراین مدت بطور
 شعور جوانان کشور، نقش روشنگرانه خود را منحیث یک افغان وطندوست و

  . دانجام داده و میده خدمتگزار افغانستان به نحو خیلی تحسین برانگیز
ناشی ازعشق عمیق  رصف وقت و انرژی، بدون تردید، این همه پشت کار و

میان انها  آگاهی دادن به مردمی است که خودش از او نسبت به مردم کشور و
این جهت جناب بزگر صاحب دین بزرگی برگردن ما  بیرون آمده است. از

دیر را قابل تق افغانها دارد. بنابرین من این خدمات معنوی وبا ارزش اقای بزگر
ان یکی از فرهنگی برای رسفرازی این شخصیت برازنده و ستایش میدانم و و

 نخبه کشور عمر طوالنی و توفیق مزید از خدا آرزو میکنم .

  خجسته باد» يديامدعوت «سالروز
  کانادا - استاد صباح

 دعوت ميديا و خوانندهمحمد طارق (بزگر)، دست اندرکاران کمپلکس  گرامي برادر
گان گرانقدر دعوت، فرارسيدن سالروز دعوت را صمkنه ومخلصانه تربيک عرض 
¥وده سعاد�ندي، کامگاري و موفقيتهاي شkرا �نا دارم. دعوت ميديا طي 
اين مدت موجوديت پربار خويش کارهاي زياد تاريخي، روشنگري، تحلييل واد» 

 دن از ديگران پيشرتو فرهنگي را انجام داده است که بدون مبالغه يک رسوگر 
کرده و حتا در  درخشيده است. دعوت اکنون در خانه خانه هموطنانش راه باز

کانادا و آمريکا عالقمندان و خواننده 
گا� فراوا� دارد .دعوت مردانه و 
رسالتمندانه در پرتو آزادي قلم و بيان 
بدبختي و فالکت ملت را منعکس و 

 ربيشرت روي قضاياي ميل و ميهني و چو 
و چپاول رسمايه هاي وطن و مسايل ذيل 

   .متمرکز بوده است
  حافظ وظیفه تو دعا گف² است وبس

  دربند آن مباش که نشنید یا شنید
در فرجام براي همه تان صحت و سعادت و براي ميهن آبادي و ترقي �نا دارم و آرزو 

   ميربم که انديشه نو بيشرت و بيشرت بارور گردد.  با درودهاي وطني



 

country Afghanistan for his prescribers 

published in a magazine known DAWAT. 

The prescribers were interested to know 

about the developments in Afghanistan 

and around the world in their own 

language Pashto and English. It was a 

unique service ever known then. His 

endeavor yielded fruits and the demand 

for its expansion to other forms of media, 

social media, internet site etc grew by the 

day. The center is now a full-fledged 

media center of international recognition 

and a source of great publication, 

message, news and opinion sharing and 

public awareness and strategic 

communication. Despite limited budget, 

Mr. Bazger and his media team’s hard 

work, dedication and professional 

resilience and competence mad all this 

possible to happen. DAWAT Media 

Centre is now a source of great Afghan 

aspiration living abroad and a true 

reflection and mirror of their thoughts and 

information delivery service. The center’s 

achievements deserve every felicitation 

and support, I wish Mr. M. Tarrq Bazger, 

and his media team every success and 

commend him for his achievements.  

DAWAT has built its 

reputation and trust 

for being one of the 

most impartial source 

of information 
 

By: Shahi Sadat 

More than 7.5 billions people live in 193 
countries across the world speaking at 
least one of 6909 languages. In fact 
humans judge things and issues 
according to the information they 
receive and based on that they build 
their perception and act accordingly.   
Now the question is where and how do 
they get their information from and how  

much the information they receive is 
reliable and trust worthy? We are living 
in a complex world with complex issues, 
surrounded by powerful interest 
groups.  Some of these entities have 
their hidden agendas for which they use 
false information to exploit us for their 
personal gain.   In order to protect 
ourselves from the deception of cons 
and to be on the side of righteous, truth 
and humanity, we need independent, 
trust worthy and reliable source of 
information, such as DAWAT MEDIA.   

 DAWAT has built its 
reputation and trust for being one of the 
most impartial source of information.  It 
is the voice of the voiceless, and the 
deprived majority people of Afghanistan 
for the past four decades and since then 
it has been representing the oppressed 
people of that country.  One of the most 
admirable characteristics of this Media 
is that it has been keeping its neutrality 
and its impartiality. And it never ceased 
its noble undertakings in any kinds of 
circumstances.   

 Independent and professional 
media such as Dawat is not only a 
source of viable information, but it is 
also valuable for the mastering of our 
knowledge and for building of our 
minds. It is a source for constructing 
future leaders to nations.  I have been 
greatly relied on Dawat, when I needed 
information related to Afghanistan. You 
can find the work of countless 
intellectuals such as academics, 
journalists, writers, poets, and artists.  I 
would like to recommend Dawat to 
those who would like to do their 
research on Afghanistan  

 In conclusion, honest 
journalists are messengers of humanity, 
and Mr. M. Tariq Bazgar is one of them. 
I am personally grateful and thankful to 
him for this noble achievement, which 
is inspirational and guidance for many, 
including myself.     

President of the Afghan Intellectuals’ 
Global Community 

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 

www.dawatmedia.com 

wwww.dawatmedia24.com 

www.afghansabawoon.com 

wwww.astv24.com 



 

Two main reasons 

for our failure so far 

By: Faheem Nazimi 
14 January  

It is unfortunate that the Afghan conflict is 
of a multi-dimensional nature and 
contextual. At present, the conflict is 
apparently dealt with out of context in some 
concrete ways. One of the most important 
context of the conflict is the historical 
context of the problem reflecting and 
highlighting the cynical colonial “great 
game’ mindset of the players and 
contenders involved in the conflict.( Their 
national interests contradict with that of the 
US or Afghanistan.) 

The historical context: 

During the last days of the British colonial 
rule, the Pashtuns residing on the British 
Indian side of the Durand Line, led by Khan 
Abdul Ghaffar Khan, popularly known as 
'Frontier Gandhi', opposed the creation of 
Pakistan. Pashtun identity was driven by 
nationalism rather than religion and hence 
was not able to come to terms with the idea 
of a 'Muslim' Pakistan. However, when it 
became clear that the British rulers would 
not agree to the Pashtun demand for 
accession to India, they demanded 
Pakhtunistan instead, a separate 
homeland for the Pashtuns, a demand 
supported by Afghanistan. Britain was, 
however, keen to create a strong Pakistan, 
and hence, unwilling to undo the historical 
injustice that the Durand Line represented. 
Thus, the Pashtun-dominated North 
Western Frontier Province (NWPF) 
became a part of Pakistan. Successive 
Afghan governments have refused to 

recognize the Durand Line as the 
international border between Afghanistan 
and Pakistan since the creation of Pakistan 

in 1947. Pakistan has done everything 
possible to preserve the status quo, not 
allowing a strong government in 
Afghanistan, capable of challenging the 
validity of the existing border, assisting its 
proxies set up the government in Kabul and 
limiting the influence of countries like the 
U.S, Russia or India, which could pose a 
challenge to its domi Successive Afghan 
governments have refused to recognize the 
Durand Line as the international border 
between Afghanistan and Pakistan since 
the creation of Pakistan in 1947. Pakistan 
has done everything possible to preserve 
the status quo, not allowing a strong 
government in Afghanistan, capable of 
challenging the validity of the existing 
border, assisting its proxies set up the 
government in Kabul and limiting the 
influence of countries like the U.S, Russia 
or India, which could pose a challenge to its 
domination. Pakistan security agencies in 
an effort to maintain its strategic depth and 
dominance in Afghanistan have used terror 
groups as proxies to keep the country 
unstable and weak. Pakistan has burned 
their bridges too much to drop its puppet 
Taliban and trust Afghanistan rising above 
its current vulnerabilities. Besides, Gen. 
Zia, the former president of Pakistan is on 
record for having dreamt of Pakistan’s 
domination of central Asia. His legacy is 
very much alive today. 
As long as this demarcation, which was 
initially drawn to mark areas of influence 
rather than as an international border, is 
given sanctity by the international 
community, Pakistan will continue to play 
its own 'great game' in this area, even if it 
is at the cost of peace and instability in the 
region. 
The second reason: 

Another missing dimension in the Afghan 
conflict is unfortunately the fact that despite 
the enormous sacrifices made by the 
Afghan forces in the recent years, and the 

extra-ordinary support accorded by the 
international community to Afghanistan, 
the war is far from wining without any 
decisive victory. This is due to the blender 
committed by the US to outsource the 
Afghan security forces to a group of 
impostors that are currently at the position 
of trust and authority and lead the Afghan 
security forces. This has led to the political 
dominance of the Afghan government by 
Pakistan and the failure of the Afghan 
armed forces in controlling the tempo of the 
war in the battlefield to crush the enemy. 
Unless the government is purged off the 
impostors who are working for Pakistan’s 
Intel, instead and deal with historical 
context of the conflict radically, Afghanistan 
and its allies will never be able to win the 
war. 

By: Faheem Nazimi 

The 29th 

anniversary of 

DAWAT Media 

Centre I have come 

to know DAWAT 

for many years now. 

Mr. Tariq Bazger and his media team took 

up on himself almost 30 years ago to 

make an endeavor in order to lay the 

foundation of a media center. As an ex 

patriot abroad, Mr. Bazger and his team 

started this endeavor through setting up a 

small news outlet to deliver service to the 

Afghan Diaspora and other communities 

by sharing news and views of its home 
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