
 

 ) کلیزه مو مبارک۳۱د دعوت خپرونې دیرشمه (
(,ه که بد زیری) له دې وروسته به د دعوت خپرونه په (چاپي کاغذي 
ب5ه) نه خپری4ي  علت یې اقتصادي ستونزې او د کار ډیروالی دی، نو له 

په ب5ه او فورمات   pdfبخته به په منظم ډول به د نت د لیاري د په   ,ه
خپری4ي، @Dه به دا وي چې ژر او په اسانه به د نBۍ په @وټ @وټ کې 
هیوادوالو او مینه والو ته د بریIنالیک، مسینجر، فیسبوک او نورو الرو 

 ۲۴لی4ل کی4ي او همبه د دعوت مینه والو له پاره د عوت مېMيا 
www.dawatmedia24.com  او افغان سباوون

www.afghansabawoonn.com  ای او دcای پرc و کې همdپه ویبپا
رابره وي چې لوستونکي یې ډونلوډ کBی، ,کته کولو (ډونلوډ کولو) زمینه به ب

 چاپ/پرنh یې کBي او چېرې او gه وخت یې چې غو,تي وي ولويل.
 :ډول ری4م په لنMېو تربله نورو خ

 دیرشمې کلیزې مبارکي وایمیووادوالو ته د دعوت د خپلو oولو هېـ 
 oولو قلمي همکارانو د زړه له تله مننه کوم ـ د درې لسیزو د

له oولو هغو دوستانو چې د @Mون او مايل مرستو له لیارې یې په -
 تیرو کلونو کې د دعوت په خپرېدو کې مرسته کBې کورودانی ورته وایم.

هغو درنو قلمي همکارانو او مرسته کوونکي مننه کوم چې  ود oول -
 نن زموږ په منu کې نشته، روحونه یې ,اد او پر قربونو یې نور.

له هغوئ مننه چې دعوت ته د هلو cلو له کبله رoل شوي او تهدید -
 شوي دي.

له هغو هېوادوالو هم مننه چې تل یې په دې او هغه نوم، د دې هېواد او هغه  -
، افراطي نشنلست، افراطي پIتون او هېواد له پاره په کار کولو تورن کBی یم

د دی المل شوی  او تهدیدونه د دوی تورونه، ستغې سپورې متعصب یې بللی یم. 
 چې زما هوډ خپل ولس، هېواد او ژبې ته د خدمت له پاره  ال غIتلی يش.

یرشمې کلیزې مبارکي تاسو oولو یودcل بیا د دعوت د په پای کې یو 
 ,اغلو او اغلو ته وایم.

 له پاره او تاسو د خپل دعوت یاستدعوت ستاسو او ستاسو   
 ۲۰۱۹ - ۱۹۸۸دعوت له 

 مینه او درنIت
 محمد طارق بز@ر

  
  
  
  

  
  
  
  

    
  
  

  
  
  

  
   

د خـپل رب د الرې ـپه لوري ـپه حكـمت او  
غوره نصـــــيحت رسه بلنه (دعوت) ورك�ه  
او ـله خلكو رسه ـپه داســـــې ډول مـباحثه  

ــوره النحل ،    (وك�ه چې ډيره غوره وي.   ســ
  )ايت  125

  

  موسس او مسئول چلوونکی: 
  محمد طارق بز�ر

  

 : د تاْسيس ني=ه 
 ) م ۱۹۸۸( ل، 1367

  

Dawat Media,  
V/M. Tariq Bazger 
Vold gt. 37A, 2000 
Lillestrom, Norway  

 

Tel. +47- 63844384  

  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

  افغانستان وي تل به دا 
  تل دې وي افغان ملت
  تل دې وي جمهوريت 
  تل دې وي ميل وحدت 
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مخونه  ۹او  ۸  
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غ� د افغان ولسمې�یا دعوت   
  قدرمنو لوستونكو ! 

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

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

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

  حده د دوى خاينانه دسيسې او توطيې شنVې او خنثى ك@ي. 
اد كې د سولې، ولسواك^، 5ولنيز عدالت، و9@یزو حقونو، د مطبوعاتو خپلواکي، د قلم  ېو په ه     

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

او د هغې ساتل او    په خوRه د يو غgتىل او منيل مركزى ميل حكومت د جوړيدو  منf ته راتلل 
او    مالت@  رNا كې د دعوت ميل خپرونه خپله مبارزه  په  او هدف دى چې د هغه  هغه موخه 

 .jندنه مخ په وړاندې بياRرس  
  خو!  

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

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

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

ې يو زيات شمw هيودوالو ته مو دعوت رسوىل وي او دې هدف  ې به هله بيxايه نه وي چ H ه 
  ته رسيدل ستاسو درنو هيوادوالو او د دعوت مينه والو د مايل مرستو پرته ناشو0 دي. 

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

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

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

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

 ستاسو نه مخكې له مخكې مننه
 د دعوت اداره 

 

 

د ناروې د هيواد نه خپريvي. د افغان ولس پرته د هيواد د  چې دعوت
نه كوي. دعوت د افغان استازیتوب ډلې او غیر سیايس هي� سيايس 

افغانستان په ولس ريgتينى غv او د هغو له پاره خپريvي Aوك چې د 
رو شوو پباره كې فكر او د مسئوليت احساس كوي. په دعوت كې د خ

نكو په غاړه دى او رشط نه دى چې هره وليكنو مسئوليت د درنو ليكو
 ليكنه دې د دعوت د نرشا� پاليس^ رسه برابره وي.

DAWAT MEDIA, 
V/ M. Tariq Bazger,  

Voldgt.37A, 

2001 Lillestrøm, Norway 

Tel. +47-63844384     Mobil: +47-90856195 

ISBN: 978-82-691395-2-5 

Orgnr (Reg#): 985160058 
 

 :ېپت د ویبپا4و د انرتنت په ن.يواله شبكه زموږ

www.dawatmedia24.com 

 www.afghansabawoon.com 

   زموږ د بریGنا لیک  پته:

dawatmedia@gmail.com 

 د دعوت بانکي پته: 

   DNB Bank AC # 0530 2294668 

 حساب اتویتاد والو.ینله ناروې بهر د 

Account for international payments: 

NO15 0530 2294 668 

  Vipps: 557320د ويپس شمٻره
 "ن ه کولی شئ د دعوت مې�یا مايل مرسته وک�ۍ:

د پاك� په مينf كې د دعوت په پاسنئ د بانک یا  )پيسېخپلې مرستې (

پته راوليvي. د دعوت مايل منبع د افغانستان خلك بانکی یا پوستى 

رسنیو مرکز د فعال ساتلو او د شوو ژمنو د  ود دعوت د خپلواک دي.

توب او الRه یره ستاسو مايل مرستې زموږ د بریالاپوره کولو له پ

و پر8ای د عمل ربپرمخت� زیری دی. هر افغان باید تر خپله وسه د خ

پوره ک@ي وخت د عمل دی احساس او خپل مسئولیت ،  ډ9ر ته راوو8ي

  نه د خربو.
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 لیکنه: صالح خان مومند 

د افغانستان په ش�ل بلخ کې ��ې غ�ېزې، ان�وریزې او چاپي رسني 
فعالې دي؛ په دغو رسنیو کې یوا/ې له یو +و چاپي خپرونو +خه پرته  

رسنیو پ;تو ژبه قصداً له پامه غور/ولې. په دې    نورو غ�یزو او ان�وریزو
  لیکنه کې زه غواړم یوا/ې په ان�وریزو (تلویزېو@) رسنیو بحث وک=م.

په مزاررشیف Gار کې ن�دې دولس Eلویزېونو خپرونې درلودې، په دغو  
چینلونو کې یوا/ې د بلخ ميل راډیو تلویزېون دولتي او نور شخيص و،  

   له دي.چې اوس یې یوا/ې نهه فعا
په فعاله رسنیو کې پن�ه Eلویزېونونه د پ;تنو په مرشانو پورې اړه لري؛  

    سلنه خپرونې په نورو ژبو دي. ۹۰خو د دغو Eلویزېونو ن�دې 
کله چې د دغو رسنیو خاوندان له دولت +خه د خپرونو جواز ترالسه  
او  په پ;تو  به یې  کوي دوی هلته په Gکاره ډول لیکيل، چې خپرونې 

   دري وي؛ خو کله چې یې خپرونې پیل يش؛ نو بیا کیسه بل ډول يش.
که زه خپله تجربه او د سرت�و لیدلی حال ووایم د ډېری رسنیو مالکانو 
  خپلې مورنa ژبې رسه خیانت ک=ی او نورو ژبو ته یې لوم=یتوب ورک=ی.

له خپلې مورنa ژبې رسه دوه   دا چې ولې دوی د عمل په میدان کې 
او ولې د خپلې مورنa ژبې حق تر پ;و الندې کوي  �ونی چلند   کوي 

  غواړم دلته د دوی /نې تش دلیلونه درنو لوستونکو ته وړاندې ک=م: 
دغه ډول خلک /نې دالیل لري: دوی وايي که چېرته موږ په پ;تو ژبه  
خپرونې ډېرې وک=و؛ نو په مارکnېنm کې به +وک خربتیاوې (سودا�ریز 

  اعالنونه) رانک=ي.

اشومانه دلیل یې دا وي، که چېرته په خپله مورنa ژبه خپرونې  دویم م
  ډېرې ک=ي؛ نور قومونه به یې په تعصب تورن ک=ي. 

ژبو خپرونې /که  نورو  په  باید  دا وي، دوی وايي موږ  درېیم دلیل یې 
    ډېرې ک=و، چې له دې الرې کولی شو نور قومونه په خپله ژبه مات ک=و.

    لو /وابو ته:را/م د دوی دغو بې اساسه دلی
اعالن  سودا�ریز  ته   aرسن یوې  چې  خلک  او  سودا�ر  کوم  لوم=ی: 
ورکوي دوی ته خپرونې مهمې نه بلکې لیدونکي مهم دي، دوی په دې  

  فکر کې وي، چې د دغې رسنa +ومره لیدوونکي دي؟
دویم دلیل په اړه باید دومره ووایم، که موږ +ومره هم د نورو قومونو په  

دوی ته بیا هم موږ ترهsر، ناپوه، وروسته پاتې او په  ژبه خپرونې وک=و  
    نورو نومونو مو یادوي.

د درېیم دلیل په اړه دا ویل پکار دي، هر هغه +وک چې وايي مون� باید  
د یوه ملت خلک په خپله د هغوی په ژبه مات ک=و دا هیv منطق نيش  
mکېدی. /که که ته غواړې د هغوی ژبې ته ماته ورک=ې او د پرمخت 

ونیسې؛ نو خپله مورنa ژبه د رسنیو، مارکېw، بازار او دفرت  مخه یې  
    ژبه و�ر/وه تر +و اوچت /ای /انته خپل ک=ي.

که یو +وک زموږ د �ران هېواد له یوې بلې سیمې +خه بلخ ته رايش او  
د دې والیت Eلویزېو@ خپرونې د لنyې مودې لپاره و�وري؛ نو رضور  

ې د دغو Eلویزېونو خپرونې د افغانستان به داسې فکر وک=ي، چې �واک
    �اونyیو تاجکستان، ازبکستان او ایران هېواد د اوسېدونکو لپاره دي.

د بلخ ميل Eلویزیون خو له پیل +خه تر دې دمه پ;تو ژبې رسه تل دوه  
�ونی چلند ک=ی، دغه Eلویزېون تل د ميل �nو او پ;تون قام پر ضد له  

ته یې هیv دايس پام    ;تو ژبې برخېژبنیزو ډکې خپرونې ک=ي او د پ 
    نه دی ک=ی لکه +نsه چې یې اړتیا ده .

یاد Eلویزېون په دې وروستیو پن�لسو کلونو کې یوا/ې د یوه /انs=ې 
  �وند او قوم په چوپ= کې و. 

    پکار ده چې افغان دولت یې پوGتنه وک=ي.  
خپله په وروستیو کرGو کې د دې خربې یادول رضور دي، چې را/ئ په  

ویلو   په  ژبې   aمورن خپلې  د  چې  +وک  هغه  هر  رشمې�و  ونه  نور  ژبه 
    رشمې�ي دا په اصل کې له خپلې مور رسه خیانت کوي.

زموږ د ژبې پرمختm کې همدا رسنa او مطبوعات رغنده رول لري.  
پکار ده چې په �yه رسه د خپلې ژبې پرمختm لپاره نه ست=ې کېدونکې 

   هلې /لې وک=و.
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  حارض �وابې 
 قايض باران  

مو   �وابې  حارض   .. خولې  تیرې  داسې 

 !!.....لیدلې

بشار بن برد په خ"ه زمون� د تخار وو، په  

د   خو  ړوند  سرت&و  په  او  بدرن)ه  چهره 

حارض   په  او  ,خه  شاعرانو  لوى  عربو 

 .جواب3 کې يې نوم لرلو

ورته   يو س6ي  پاک يوه ورځ  وویل خداى 

چې يو نعمت له خپل بنده ,خه واخيل  

نو حتC عوض ورکوي، ستا ,خه يې ديد  

واخيست نو په بدله کې به يې ,ه درک6ي  

 وي؟

,ېر  په  ستا  چې  دغه  وويل:  ورته  بشار 

 .انسانان نه وينم سرت نعمت دى 

خاوند   زما  ته  که  وويل:  ورته  KLې  يوې 

 .وى نو زهر به مو درباندې ,کيل وو

بشار ورته وويل: که ته زما مېرمن وى نو  

 .هرومرو به مو زهر پخپله ,کيل وو

وليدلې   مو  لېرې  له  وویل  ورته  س6ي  يو 

 .&ومان مو وک6و KLه راروانه ده

بشار ورته وويل ستا په اند ما هم &ومان  

 .وک6و چې انسان راروان دى

خپل مQ خره په ژبه يې يو شعر جوړ ک6و  

 .ن) Vکى کار ک6ونو هغه کې يې د (شيقرا

 چا ورته وويل دا (شيقران) ,ه ىش دي؟

ژبه،   په  د خرو  يم  ويل زه ,ه خرب  بشار 

 .ورشه له خرو ,خه پوLتنه وک6ه

...... 

کې   مجلس  مهدي  خليفه  د  ورځ  يوه 

ماما   خليفه  د  ويل،  يې  شعر  وو  ناست 

 .يزيد بن منصور هم مجلس کې حارض وو

,ه  د خليفه ماما ورته ک6ل: ستاسو دنده 

 ىش ده؟ 

 .بشار ورته وويل: مرغلرو کې سوري باسم

..... 

يو شاعر بشار بن برد ته وويل: زما شاعري  

 به غوره وي که ستا؟ 

وي،   ډوله  درې  شاعران  ک6ل:  ورته  بشار 

سرت شاعر، نيمه شاعر، او د سپ3 �و، زه  

خپل زان نيمه شاعر بوb، ته پوه شه او د  

عربو لوى شاعر امريء القيس چې تاسو  

,وک د سپ3 �وى  او  کې ,وک شاعر 

 .دى

..... 

يوه ورځ خليفه د عراق برصې Lار ته الړ، 

يو�اى يې اذان له غوږونو شو حال چې  

د اذان وخت نه وو، موذن چې راجلب شو  

&وري چې بشار بن برد رشاب وهيل او له  

�انه ناخربه تلىل دى مسجد ته بې وخته  

 .يې اذان ک6اى

هم بوډا  دا  چې  وويل  هم    خليفه  زنديق 

فاسق او هم نشه دى هم په اذان ملنnى 

او مسخره بازي جوړوي، پرېک6ه يې وک6ه  

بايده   زان  بوډا  په همدغه  دورې    80چې 

 .ووهل يش

د لuتې په هر وار به بشار (اخخخ) چغه  

 .ک6ه

نه   خداى  ولې  چې  وويل  ورته  خليفه 

يادوې يا بسم الله نه وايي د اخخخخخ پر  

 يوځ؟ 

ير Lه خوراک راباندې بشار ورته وويل ډ

الله   بسم  يا  ک6م  ياد  خداى  چې  خورې 

 .ووايم

 .خليفه ورته وويل نو الحمدلله خو ووايه

دې   انعامونو  په  چې  ک6ل  ورته  بشار 

 !نازوىل يم چې الحمد لله ووايم

دورې ال بشپ6 شوې نه وې چې    80د جالد  

 .بشار ساه ورک6ه وم6

جنازه کې يې يوا�ې يوه سندۍ وينKه  

 ه روانه و 

 

 !يوه دقيقه مطالعه
 نوراحمدعایل 

که په داالن او پخلنKي کې د ماخوس� او سبا لپاره خواړه لرئ،  -

جامې هم په تن لرئ. کور ،رسپناه او د ويده کېدو لپاره �ای هم  

 !لرئ نو تاسې د دنيا له نيCيي خلکو ,خه شتمن يئ

که همدا اوس په ب"وه کې روپ3 لرئ او د سودا و چکر لپاره مو  -

نو   وي،  غوVه ک6ې  روپک3 دررسه  بچت  په صندوق کې هم ,و 

 !فيصده خلکو شتمن يئ ۷۵دنيا له  تاسې د 

که ژوندي يئ، او په روغتون کې م بسرت نه يئ نو تاسې د هغو  -

پ عزرايل  د  کې  اوون3  دې  په  چې  پرتله  په  کسانو  ه  ميليونونو 

ليست کې ليکل شوي د خدای له خاصې مهربا� ,خه برخمن  

 ! يئ

-، وينئ  اسا�  په  پېغام  دا  تاسې  پرې   که  او  شئ  يې  لوستيل 

هم،  چې  پوهې�ئ  ,خه  کسانو  هغو  ميليارده  دری  له  تاسې  نو 

نيش کولی ولويل، وويني او د ذهني شاته پاتې وايل له امله پرې  

 !پوه يش نېکمرغه او خوشبخته يئ

د - يانې  زند&ي  دي،  نه  هم  غمونه  او  &يلې  شکايت،  Vول  ژوند 

زرهاوو   په  او مننې  اېستنې  دربار کې د شکر  په  مهربانه خدای 

  !!دليلونه
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 رسه کتابونه 
  :رسو کتابونو ویل

 پان)ه وايل چې ن6ۍ Vوله وخوري

 نو بیا په خپل �ان باندې خوله ل)وي

 وخت پاتې هغه پ6او ته لکه ل� 

 پخوا دوکان یا مغازه کې به دې 

 چې سودا واخیسته رسید به دې په جب کې پروت و 

 Qد رسید یو مخ به حساب، کتاب دا بل مخ به سپ 

 واده ، خیرات یا جنازه کې د دوستانو نومرې  

 به په همدې لیکی شوې  

 ډيسکوVيک کې د پی مخو نجونو پتې ، شمېرېپه  

 به په همدې لیکی شوې

 کله ناکله به په الرو ، کو,و  

 Lار کې، سفر کې یا چکر کې چېرې 

 د غزلونو مطلعې 

 دوه ، درې مرسې به په همدې لیکی شوې

 لنn یادLتونه خاطرې به په همدې لیکی شوې 

 خو نن سبا چې رسید در ک6ي دوکان 

 پدا یوه مخ یې حساب کتاب يش 

  او پدا بل مخ تبلیغات د دوکان مخکې نه لیک 

 عبداملالک بېکسیار  یLاغل 

 اواز د زمانې        

 عبداملالک بېکسیار                                                  

 ! اې ! تاسې غيل شئ ل�

 م6ه دا ,ه د ماشومانو غوندې شور مو جوړ دی ؟ 

 د چا اواز را�ي له لرې لرې 

 زړ&یه چوپ، خاطره چوپ او یاده ته هم چوپ شه 

 زیا� خوله وت6هاندېuنې ته خو 

 وسوسې ته هم چوپ شه 

 ! امېد ,ه وايي

 ! ارمان ,ه وايي

 ! هوس ,ه وايي 

 ! هغه وړوکې ارسه &3 هم په وړه ژبه ل)یا ده له مودو ,ه وايي

 ,وک شته چې غوږ يش ورته  

 زما خو خیال دی دا له لرې نه اواز چې را �ي  

 . Lايي همدا د زمانې اواز وي
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 غزل          

 عبدالمالک بٻکسيار
 ژوند لکه خايل چوکاټ انKور چې پکې نه وي 

 مینه لکه م6ه چې وي او زور چې پکې نه وي 

 زړه خو میخانه ده ,وک به �ي ,وک به را �ي نو 

 کوم ده میخانه کوم جام نسکور چې پکې نه وي

 یا ربه زه Vپ ړوند شوم، که ,ه وشول دا ,ن)ه ؟ 

 چې پکې نه وي اېيس دا کو,ه داسې یو کور 

 هغه کلی وران بوله که هر ,ومره ودان وي

 &n د ماشومانو، میندو شور چې پکې نه وي 

 ,ه به ک6ې دا Vوله دنیا يش که د رسو زرو 

 ستا دزړه دنیا او Lکلې مور چې پکې نه وي 

 پاج پر رس د بر کيل مال شه بېکسیاره

 . داسې عاشقي غواړې پېغور چې پکې نه وي

  ۲۰۱۸اکتوبر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    

 منnه کې 

 هغه کسان چې تر دا کال دمخه

 را رسه یو �ای �غستل

 یو نیم به کله ال تر شا پاتې شو 

 اوس مې تر خوا لکه دغيش تېر يش

 په زړه کې وایم بېکسیاره زوړ شوې

 بیا بېرته خپله زړه ته ډاډ ورکوم

 خو نه يې ستا خو مال خوږې�ينه زوړ  

 بیا بېرته بیا �انته له رسه &n شم

 نو زړبودیا یانې ,ه ؟ 

 خو بس همدا چې نن دې مال درد کوي

 سبا سینه بل سبا زړه دې په درد

 میاشت نیمه وروسته بیا فشار دې وچت

 . بله ورځ زې6ې تلې م6 یو چېرې

۲۰۱۶/۰۹/۳۰ 

 تنايي             

 ژوندون ,ه مخترص ويیوه نیمه ورځ  

 نه ,ه کې�ي، نه ,ه پېuه، ,ه خرب وي

 کوچ کې ناست په ساعتونو 

 په [Vي وي] سرت&ې کنnلې

 لکه وږې پيشو وي چې 

 په پوVي سرت&ې &نnلې 

 بیا ور پا,ه [Vي وي] م6 ک6ه 

 چې ه� یې ریموټ مات دی 

 فلم نیمه کې ور پرې�ده 

 راشه رس په کوچ کې کې�ده 

 په &6یو چت ته &وره  

 بنا همت ته &وره د 

 چې يې ,ن)ه درولی  

 په یوه خuته لوړ بام دی

 لوېشت لر&ی، وسپنه نشته

 دې ه� ته خو دې پام دی

 بیا را پا,ې�ه ک6ک3 ته 

 ستا په خیال ,ه &ون)وسی وي

 Vول ان)6 نظر کې واخله 

 نه ,وک KLه نه س6ی وي 

 شه واپس په کوچ کې ډډه 

 . وړه د خوب غې�ې ته کnه 
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 ام له س6ي اخيل ژوند چې انتق

 نور نو ,ه وي جام له س6ي اخيل

 چا رسه د وینې د چا ,ه دي ؟ 

 هسې نن� و نام له س6ي اخيل

 ل� سوچ دی په کار دې حادثې ته

 م6ه کاته ارام له س6ي اخيل 

 Vیک وايي Vپه چې مین خوار وي

 مینه هر مرام له س6ي اخيل 

 Lه ژوند ور کوي غرب بېکسیاره 

 . اخيلژبه، دین او قام له س6ي 

 

 

 

 

 

 ,ه نوی Vپ شو، ,ه زاړه زخم پ6سوب ک6ی دی

 نن سبا ډېر ډېر مې د زړه زخم پ6سوب ک6ی دی

 شمېر خو يې ما نه نور خطا دی خو طبیب ل)یا وي

 لوي نه ل� وینه �ي، واړه زخم پ6سوب ک6ی دی

 پرهېزانه يې راته ستا وړې خربې، ترس کاته Lوويل

 باندې بند دي نور خواړه زخم پ6سوب ک6ی دی را 

 سپ6ل به غواړي، دي اوبه يې پ"ې ک6ې، راوړه 

 ستا د ک�و ورو�و چاړه زخم پ6سوب ک6ی دی 

 پuتنې ناوې وې مې6ه یم، هم لېوره وهلې 

 د لېوره درد ک6ي، د مې6ه زخم پ6سوب ک6ی دی

 ما درته وې &وتې پرې مه وهه، شېبه په شېبه

 ، تاړه زخم پ6سوب ک6ی دی خو تا بیا بیا سپ6ه

 ته بېکسیاره دا چیچيل اسویيل ل� تم ک6ه 

 . نه چې ور و ريس ساړه زخم پ6سوب ک6ی دی

۲۰۱۷/۰۱/۱۰ 

 

 

 

 

 

 

 !کې�ه مه خفه                                           
  .کلن3 کې زدک6ې بشپ6ې ک6ي، م)ر تر پنKو شپ�و کالو بیکاره &ر�ي �۲۲ینې کسان په 

  .کلن3 کي م6 سوی دی ۵۰کلن3 کې د یوې کمپن�u, 3 سوي وي، وروسته معلومه يس، چي  �۲۵ینې بیا په 
  .کلونو عمر وک6ي ۹۰کلن3 کې د لوی کاروبار ,uتنان يس او تر  �۵۰ینې بیا په 

ک6ی او تر شتنمو Lه  �ینې رسه له دې، چي Lه &زاره یې کی�ي، بیا هم بې واده &ر�ي او �ینې بیا چې بیخي بې روز&اره دي، واده یې  
  .ژوند لري
  .کلن3 کې تقاعد سو او Vرمپ په اویا کلن3 کې د امریکا ریاست ته رشوع وک6ه ۵۵اوباما په 

  .�ینې آزموینه کې ناکام وي بیا هم خاندي، �یني بیا د یوې £ری په کمبود ژاړي
 .او محنت وروسته هم تش ورغوي موږي�ینو ته پرته له خوارۍ هر ,ه په الس ورغله او �ینې د Vول ژوند مبارزې 

  .په حساب کار کوي Time zone په دې ن6ۍ کي هر انسان د خپل
  .په Lکاره داسې بریuي، چې �ینې تر موږ ډیر وړاندې تليل او نور تر موږ بیخي شاته پاتې دي 

  .حقیقت دا دی، چي هر ,وک د خپل وخت په حساب پر خپل �ای سم دی
  .وئ او د خپل وخت په ساحه کې پاتې سئله هغوی رسه کینه مه ک

  .نه پرتاسو ناوخته دی او نه هم وختي  .انتظار وک6ئ او اطمنا� اوسئ
دې ن6ۍ انجی� دی، هغه موږ Vول په خپل حساب ډیزاین ک6ي یو، هغه ډېر Lه پوهی�ي چې ,وک ,ومره بوج پورته    الله تعالی چې د

 ؟ يشچاته باید په کوم وخت کې ,ه ورک6ل   ؟يشکوالی 
  .خپل �ان د الله په رضا پورې وت6ئ او دا باور ولرئ، چي د الله له خوا چي کومه پریک6ه را�ي، هغه زموږ لپاره بهرتینه ده
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مه  ۶ميالدي کال د اپرېل په    ۱۹۹۵آغلې مهر تاج د تاج الدین لور د  

په اوسن3 خیرب پuتونخوا کې دې ن6ۍ ته سرت&ې غ6ويل خو اصيل 

  .، جالل آباد Lار دیVاVوبی یې د نن)رهار والیت مرکز

آغلې مهر تاج لوم6ن3 زده ک6ې له خپل والد صیب تاج الدین خان  

نه په خپل کور کې وک6ې، بیا یې د پېuور د پوهنې په ریاست کې  

تر لسم جومات زده ک6ې ک6ي، خو کله چې د وطن حاالت ژوند کولو  

ته مناسب شول، له خپلې کورن3 رسه جالل آباد Lار ته راغلل او  

  .همدلته استو&ن شول

آغلې مهر تاج وطن ته له راتلو رسه سم خپلو زده ک6و ته دوام ورک6 

ملريز کال يې د نن)رهار "االیي عايل" لیسې د دوولسم   ۱۳۹۲او په  

Vول)ي د فراغت سند واخیست او په همدې کال يې د نن)رهار په  

ل مرکزي داراملعلمین کې د اسالمي تعلمیاتو په ,ان)ه کې �ان شام

 .ک6

ملريز کال له داراملعلمین ,خه فارغه، خو پدې یې بسنه    ۱۳۹۵په  

ونه ک6ه، تر ,ن� یې د ازادي سیال3 کانکور آزموینې له الرې په کال  

د نن)رهار مرکزي پوهنتون رشعیاتو پوهنKي ته په Lو نومرو    ۱۳۹۴

ملريز کال ترې د قضاء او ,ارنوال3 ,ان)ې   ۱۳۹۸بریال3 شوه او په 

  . شوه نه فارغه 

د   یې  وروسته  فراغت  د  نه  داراملعمین  له  چې  ده  وړ  یادونې  د 

هم   حقوق  کلن  دوه  کې  انس"ی"وټ  شخيص  ,ن�  تر  پوهنتون 

شپ�  اداره  یا  منجمن·  یې  ,خه  اصالحاتو  اداري  د  او  لوستي 

  .میاشتین3 کورس هم لوستی دی

آغلې مهر تاج له اووم Vول)ي راهيسې له ميل او ن6ۍ والو ادارو رسه  

  . ک6ی کار

آغلې تاج اوسمهال د �ینو شخيص مکلفیتونو تر,ن� د نن)رهار د  

بریال3  یوې  د  چې  لري  غ6یتوب  رسمي  Vولنې  د  وکیالنو  مدافع 

آزموینې له الرې ورته راغلې او تر,ن� يې په ميل پیوستون کې د  

نظارت و ارزیاº مدیرې په حیث دنده تررسه کوي او په خوا کې یې  

  .ب سای"ونو رسه هم قلمې همکاري کويله �ينو رسنيو او وی

آغلې مهر تاج په پuتو رسبېره په دري، عرº، اردو او ان)لیيس ژبو  

د افهام و تفهیم غوره ژبه لري او د دې تر,ن� له پورته ژبو Lې او  

بریال3 ژباړې هم کوالی يش. د دې تر ,ن� آغلې مهر یوه پياوړې 

 .لیکواله او شاعره ده

 LوونKي منع شوه هغه نجل3 هم له  

 چا به چې په زړه پورې نیوه کتاب

 هسې نه ترې وایخيل او وی سو�ئ 

 پ· به یې له هر چانه ساته کتاب

 Vول عمر سکوت کې او خاموش چې و

 نن یې راسپ6لی دی د زړه کتاب

 بند په املارۍ کې چرته پروت Lه و

 نه مې وی لوستلی د هغه کتاب

 !چا ورته دننه پکې لیک ایuئ

 خو په بی6ه یې کاته کتاب�که  

 مهر " امنت یې رانه وړی وو  "

  !اوس ترینه منکر دی چې د ,ه کتاب؟ 
 

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

 رسه هر �ای به جن)ېدم ن6ېدم د خپل قسمت 
 زه مې د هېلو په ایرو کې سو�ېدم ن6ېدم 

 نه راته ډډه چا وهله، نه شوم سېوری په چا 
 د نیست3 جوړ سپیره دیوال وم ش6ېدم ن6ېدم 

 په هغه الرو تر تا ونه رسیدم په کومو
 چې به لوېدم، پورته کېدم بیا به لویدم ن6ېدم 

 شمعه ومه د یو بې نومه انتظار په مزار 
 چا نه لېدم اوبه اوبه شوم تويدم ن6ېدم 

 په خپلو السو مې رقیب ته ک6و تسلیم ترې راغلم
 ن6ېدم ، په مخکې تلم په وروستو وروستو درېدم

 Vوپک د بل، اوږه د ورور، زړه مې د مور په نuه 
 په خپلو وینو کې په خپله ملبېدم ن6ېدم 

 د هغه ژوند کې یو تور خال د نظرماتې ومه 
 هر وخت چې یې په زنه ل�ېدم ن6ېدم  مهر!
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وروسته نه  ما  له  يش  خوښ  ,وک  دې  چې  خوLې�ي  مې   نه 
وروستهتل   نه  ستا  خو  دي  Lه  Vول  خلک  وایه،   راته 

ده Lه  (نا)  درته  نه  (هو)  هغې  له  (Lه)  هغې   ! له 
وروسته  نه  نا  له  وک6ي  هو  درته  پاسه  د  زړه   چې 
ويش دې  ساړه  وخوري  زړه  دې  شک  د  *ویینې   پرې�ده 
وروسته چانه  یو  خو  وک6ه  باور  یې  &ران  هم   ماته 
یاره  نازولی  ک6ه  کش  مخ  په  السونه  دې   ما 
وروسته  نه  دعا  له  السونه  مخ  په  ږدي  نو   خلک 

اشنا  ده  کرونا  ده،  وبا  کوې  بانه  خو   اوس 
وروسته نه  کرونا  دغې  له  و&ورم  دې  به   بیا 
و�لېد ال  ,راغ  سرت&و  د  ستا  مې  اسوېيل   په 
وروسته نه  هوا  له  ,راغونه  کې�ي  م6ه   وایي 

مخکې' نه  تا  له  وم  ارامه  ومه  سکون    مهر' 
سرت  د  ستا  شوم  نشه  “* نشه  ”هوما  له  وروسته   &و   نه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويينې:١ يې     ،  دننه  وايې چې  ته  مٻده چنجو  کې  لر�يو  ډډونو/  په  د ونو 

 .خوري

هوما"، د مجوسيانو شراب و، دوی به ويل، هوما د دوی د خدای وينه  "،  ٢
  .ده

 مهر تاج

 شېبې بې باوره دي 
 مرورتوب ته پر بال�ت �ای مه ورکوه

 شپه قیمتي ده 
  مخ راواړوه

 وړو فاصلو ته موقع مه ورکوه
 .چې مو تر من* دېوال يش 
 له نظره مې، مه پناه کی/ه
 هسې نه بیا دې ونه وینم 

 هسې نه د بارتو لو89 دې 
 را=خه ورک نه ک:ي

 نه تنفس دې راونه ريسهسې 
 هسې نه ساه مې بنده يش

 له کوره نه شم وتی
 زړ9ی مې =:یکې وهي 

 بهر ماشومان د لوبو پر �ای
 د Jار کو=و کې جوايل توب کوي

 بوډا9ان په جومات کې نه شته 
 پر واOونو خیرات غواړي

   دلته هر بې وزلی 9ناهPار
  او هر شتمن فرJته ده

 فکر کوم، دا زمون/ دنیا نه ده
 Jايي په خوب کې به یم

  به پېرانو له �ان رسه   او یا
  کومې بلې ن:ۍ ته وړې یم

 ...چیرته لېري
 ..کومې نا اشنا دنیا ته

  
 ! ای امنه

 !غ/ راوک:ه
 چې �ان پیدا ک:م 

 ! اې امنه
 غ/ راوک:ه چې وي�ه شم 

 الس راته راک:ه 
   او چېرته لېري مې بو�ه

 ..بیخې ډېر لېري
 دومره لېري چیرته چې 

 انسانان ژوند ته غاړه ورکوي
 چیرته چې بارود نه وي کشف شوي 

 چیرته چې انسان وحشت نه پیژ\ 
 هلته چې د کرکې لپاره توري نه وي

 او عشق یو منل شوی مفهوم وي
هلته چې انسانان لکه معصوم 

 مرغان 
 ..ازاد الوزي

 او لکه واړه ماشومان 
 ..ژوند ته خاندي

 

 نه چې د Lایست په خاطر شوی وي
 هسې به دې ,وک په نظر شوی وي

 زړه مې د یو چا په لیدو ودرزید
 شاید په یو چا یې باور شوی وي

 ستا چې ,و د مینې رارسی�ي الس
  زړه به مې له سرت&و بهر شوی وي

 یاره چې درو&ورم غور�ې�مه 
 دا به په ما ,ن)ه اثر شوی وي

 مون� چې بې جانانه یو نو �که یو
 وي  چرته چې هم Lکلی وي جر شوی

  مهر تاج                               
  

 مهر تاج 
 !زه به نه لیون8 کې/م؟ 

 Oوله ورځ د کور کارونه
 وررسه پوهنتون درسونه 

 ورور که لوبو نه وز9ار يش
 ال تیری کوي امرونه
   پ�تنه Oولنه 9وري؟

 لور پردۍ زوی وارث بويل 
 که ذهیره ده بچ8 ده 
 �که دا یوه جین8 ده 

 �ورې/م دغه غم دی چې 
 زه به نه لیون8 کې/م؟ 
 زه به نه لیون8 کې/م 

 چې د کوره نه بهر شم 
 ماشومانو ته نظر شم

 سهار وخته په یخن8 کې 
 دوی خشاک Oولئ بوج8 کې

 نه کتاب و نه قلم وي 
 د ډوډۍ وررسه غم وي
 زه له �انه دا سوال ک:م

 د دې هر =ه مسوؤل =وک دی؟ 
 که زه نه یمه نو =وک دی؟

 زه یم  دا پوJتنې وي او
 ماJام کور ته چې ستنې/م

 زه به نه لیون8 کې/م ...؟
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طارق بز&ر شتون په افغا� محمد دغه شان یو مدبر او مدقق ژورنالیست لکه &ران  د

  ژورنالیزم کې یو ویاړ او د الهام وړ دی 

  ډ£ارک - محمد یوسف هیواددوست 

   پuتو د بÄ چوÃی یم شور به ک6مه پuتنو ته

  تل دوي ته په وینا یم که وم وم که نه وم نه یم

  )سرت مرش محمد &ل خان مومند(

زما خربې تل سپینې دي او له همدې امله هیÆ مجبور نه یم یا د چا بې  
د  م د Lاغيل مح   تعریف وک6م او یا یې بې �ایه وغندم. �ایه توصیف او  

او  دی  وړ  منلو  د  کار  بز&ر صیب  د    طارق  هیواد  د  لرم چې  باور  پوره 
ژورنالیزم او په تېره بیا له هیواد ,خه د باندې د افغا� ژورنالیزم تاریخ  

کاله    ۳۱نوم هم په زرینو کرLو ولیکي دا �که چې پوره    ۍ به د هغو 
ا  &ران  د  چې  دغه  کی�ي   Äب &اليل  د  ادب  او  ژورنالیزم  د  فغانستان 

دغه په زړه پورې بÄ دغه مالیار رسه له دې چې له هیواده    عندلیب او د 
،  ي مهاجرت ژوند ورپه غاړه شو    د باندې په ناروې کې د مجبوریت او 

زموږ د Çدن زې�ونکي هیواد د تاریخ او زموږ د فرهن)پاله ولس د پایuت  
په لکونو مخه پاÃې یې تورې ک6ي، په شپو    او Lایست ترانې غ�ويل، 

�ای پر    ,رن)والی او د مطالبو د   شپو تر سهاره ناست او د اخبار ډیزاین، 
پر �ان تېر ک6ی.  او ما ته    �ای کولو مشقت یې  لکونو واره یې تا  په 

Vیلیفونه ک6ي، فاکس او تیل)رام ته ناست و او له هر چا یې د اخبار لپاره  

د وطن په غرو رغو، Lارونو او له خطر نه    له ک6ې. د مطالبو د لیکلو هی 
نوم    و ډکو سیمو کې د مظلوم غ� تر نورو رسولی او د ظاb او س6ي وژونک 

یې افشا ک6ی، د افغانستان او له هیواد نه بهر د لس)ونو مطبعو دروازې  
  یې Vکويل، او په زر&ونو خپرونې یې تر ما او تا رارسويل. 

  &ران او نه ست6ی کېدونکی ژورنالیست Lاغلی محمد طارق بز&ر یادوم. 
شوی   رالوی  کې  ملنه  په  کورن3  علمي  او  کلتوري  یوې  د  همدغه 

کلونو کې یوه شېبه هم د (دعوت)    ۳۱)یال، په دا Vولو  افغاندوسته فرهن 
  . شو  نه  پاتې  لرې  خپرېدو  پورې  زړه  په  له  خپرونې  درنې  او  ميل  د 

  کاله د خپل ملت له رنKونو، دردونو ، جهاد، می6انې،   ٣١(دعوت) پوره  
رسه مل)ری پاتې شو. (دعوت) و    Lادیو او رازونو    پا,ونونو، رسلوړیو، 
او (شین) Lامار، بدمرغه مخ او ناوړه نیتونه یې ولس  چې د (سور)، (تور)  

کېالک او  L (دعوت) و چې په سیمه کې یې د    او ن6ېوالو ته بربنn ک6ل. 
زبېuاک د (سرتې لوبې) Vول اړخونه او (تیاره) &وVونه روLانه ک6ل او د  

  د دLمنانو له کرکجنو مخونو یې پردې لرې ک6ې.   (افغان) او (افغانستان) 
پ  خپرونې  راورسول.  دغې  موږه  تر  خربونه  تازه  ژر  او  وخت  خپل  ر 

افغا�، ناروژي او نورو ن6ېوالو لیکوالو او غوره ,ې6ونکو په   (دعوت) د 
راجلبولو رسه، د غونnو او کنفرانسونو په جوړولو رسه د خپلو پاÃو مخونه  
 ، رپوVونو  مرکو،   ، راسپ6نو  ,ې6نو،  مطالبو،  کچې  لوړې  او  مسلکي    د 

د ژورنالیزم Vول بنس"ونه او اصول یې    ونو رن)ین ک6ل. خربونو او تحلیل 
په Lه شان مراعات ک6ل. د (دعوت) ژبه د ملت ژبه ده، خوندوره ده،  
مانا لري، &ون)ه او ورکه نه ده، اصالح شوې او معیاري ده په تېره بیا تل  

  .  دي   یې پuتو &رامر او په �ان)6ې تو&ه پuتو (ی) &انې سمې کارولې 
وت) په Vوله مانا د منلو وړ خپرونه خپره شوې او فکر  لنnه دا چې (دع 

دغه شان یو مدبر او مدقق ژورنالیست    د   کوم زموږ د وخت یوه اړتیا ده. 
طارق بز&ر شتون په افغا� ژورنالیزم کې یو ویاړ او د  محمد  لکه &ران  

تو&ه &ران او منيل ورور Lاغيل محمد طارق  دې  زه په   الهام وړ دی.  
او د دې خربې ,ر&ندونه   م کلن3 مبارکي وای    ۳۱(دعوت) د بز&ر ته د  

بولو  رشیک  �ان  کې  جشن  سرت  دغه  په  ستاسو  موږ  چې    . کوو 
شه  برکت  دې  عمر  او  کار  په  ودان،  کور  مننه،  صیب    . بز&ر 

 محمد یوسف هیواددوست 
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 یودیرشمه ېد مجل د دعوت

وي هکلیزه دې مبارک )۳۱(  

    سید عبیدالله نادر
  کلیفورنیا، امریکا  

  
 

کاله اوRتي  یا Aلور به، درې او پیل xAه د دعوت د مجيل د خپریدو
وو، چې زما د دعوت د مجيل رسه آشنایي پیدا شوه، په هغه مهال زه  

 ،يتعلیم ، د دعوت په مجله کgی به اد�. کې وم gتونخواپیgور پپه 
سیايس، اصالحي او د حب الوطن مضامین او لیکن^   ياخالق  ،يتربیو 

Aخه،    ې. خپرید پلورنxي  کتاب  یو  د  بازار  خیرب  د  می  به  مجله  دا 
له الرې   اویا به می د دوستانو  راوړله، کله  ته  په    الس  بیا ما د دوی 

طارق  محمد  موده وروسته قدرمن    هA آدرس خپله همکاري پیل ک@ه،
یې به  آدرس  په  زما  او  وک@ه،  مهربا0  د  هرالیvل  راساً   بز9ر  خو   ،

له وجهي زموږ آدرس هم   جرت د ستونزود هغه وخت د مها ور،ېgپی
ه شو، خو بز9ر صیب Vي نه بل 8ي ته کاثابت نه وو، کله به د یو 8

به یې Aو �9ې  ماته  او  پیدا  زما آدرس  یې  مهربا0 درلوده Aو 8ایه 
به   رالیvيل، لوستيل  او  واخیستلی  امانت  رانه  دوستانو  به  8يل  ډیر 

غه وخت د پیgور او  مضامین چې د ه  ،ما به خپل مطالب اشعار یې،
یې کوله، دا به می وار په    زمونv د افغا0 ماحول او سیاست ترج 0

 واره د دعوت مجيل ته ورلیvل، او په دې مجله کې به خپریدل، ما ا9ر

نه دي لیديل،   تر اوسه   طارق بز9ر صیب رسه   محمد   نژدي نه  له که  
لوی خدمت    ېخو غیابأ زمونv په مینf کې مینه او محبت شته، زه د د

او زما په زړه    په اساس چې وطن او وطن والو ته یې کوي د ده قدرکوم. 
8ای شته او 8ای لري. ده په یوه 8ان¢@ی لیکنه کې 8ان¢@ی  کې یې  

د ستاینه  زما  لیکنو  او  شعرونو  س  ک@ي، مطالبو  مطالبی(چې   ،ايس 
نbونه   ادبی  او  تربیوی، او  شعرونه  تعلیمی،  چې  لري،  اړخونه   £9

اصالحي، د علم او معرفت په اړه او هHونه، او هم د    ، فلسفی، اخالقي
حب الوطن په اړه دي) په هغه وخت کې چې د افغانستا ن د غمیزي 

افغانانو یو بل رسه، او زمونv ډیر   ورک ک@ي وو، له کبله، مونv ډیرو 
او   خپلوان  دېنژدی  او  دوستان خپل  دې مو به او  الرې  مجيل د  د 

چې په مجله کې به یې    خوشحاله شو، ورته و ډیر بها Aخه پیدا ک@ل، د
یا یادونه شوي وه، او یا به د مجيل ادارې ترې مننه  شعر یا مضمون او

Aخه په کابل   ۲۰۰۱اوږده موده بیا د یوولسم د سپتمرب   ک@ی وه، زه یوه 
د لوستلو Aخه بی برخي پا�    ېمجل  ېوخت د د   او Aهخت پا�  و کې ب 

دهغه   چې  مطالب  ډیر  ل@  یو  به  ما  چې  وه  دا  خاصه  زما  شوم، 
مجيل ته لیvل، په دې  دعوتوخت او زمان رسه یې اړخ ل¢وه   د وخت

په راتلونکو �9و کې یې وار په وار چاپ ک@ي. او دوي  ېGه چې 9وند
مجله  رته  ېمی چ  وروسته8نV  د Aه مودې  او چې بیا    همدايس هم کول،

زما آشنايي د  یا مضمون وو،    ، نو زما به په کې یو شعراوتر السه ک@ه
لسیزي ته نژدې کیvي . د دعوت    ېدعوت د مجيل رسه تقریبأ دوه نیم

مجيل په   طارق بز9ر صیب، د دعوت د دمحمد د مجيل مرش قدرمن 
خو تر ننه پوري   پیل کې د کم عمر خاوند وو، چې زه پرې ډیر مرش یم،

زه د دې تر    Rانتیا په دې انقالب کې ډیره لویه ونVه اخیستی،یې د رو
د   کلیزی مبارکی ورته وایم، ) ۳۱( دیرشمییو Aن¢ه چې د دې مجيل د 

ډیره لویه پهلوانی   ده زحمتونه او کوششونه په دې الر کې ستایم، چې
 ورک@ي، یې ک@ې ده. خدای تعالی دي ورته روغ صحت او اوږود عمر

او   چارو  د  ورتهاو  کې،  کولو  رسه  تر  په  حوصله    کارونو  او  ډیره 
. البریالیتوب غواړم
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  حبيب الله غمخور
  ماملو   - سويyن  

  میاشت دسمرب  د ز کال  ۲۰۲۰د

  

  
اېg د بنس�  مجلې  محمد  دونکی  و دعوت 

  طارق بزگر صاحب !  
د ستاسو  چې  يم  او    ډيرخوښ  زيار  فرهنگي  

چاپ لپاره    عوت دا گ�ه دد  هHو ر   زحمت  د 
  ده.  وېشاماده 

  دعوت مجلې خپلواکي  او  اجازه راک@ي چي  د 
او لوستونکی  قلمي همکار  بې پرې  خپرو0 د

توگه   اوپه  پياوړي  فرهنگی     تاسو  هHاند 
  Aومره ستونزو، ک@اونو او   شخصيت په م�  د

چاپ    دعوت مجله د   د   ست@ياوو په منلو رسه مو 
 قلمي همکارانو،   ستاسو 5ولو  لپاره اماده  ک@ه،

او کومي    لوستونکو  له  زړه  د  ته  والو  مينه 
  مبارکي وايم . 

  له نېکه مرغه د دعوت مجله اوس یوه بې مثله، 
او  هراړخیزه  او  کچه    معلوما�  ن@يواله  په 

  مشوره مجله ده . 
خپل    لوستونکی د  ېک  دعوت مجلې په پاNو  د

سیاست،  او  هيواد کچه  په    اقتصادي،   ن@ۍ 
معلومات    تاريخي، اړين  نور…  او  ادبې  

  لوستالي يش. 

افغان    تک@ه ژورناليست او  زه تاسو فرهنگپال،
م  پدې ډاډه ي  ولس ته ژمن شخصيت پېژنم  او

د  ېچ کله  هره  به  مجله   په    دعوت  ن@ی 
  خپل لوستونکي او مينه وال  د   ېگوټ،گوټ ک

معلوما� مسائيلو په    اد� او  تاريخي،  علمی،
  نرشولو ونازوی.

دې    لوستونکي د  ه يم لکه زه بل هرډزه پدې ډا
  مجلې  نوی گ�ې ته سرتگي په الر يو . 

عا چې خداى پاک دې تاسو غgتيل په همدې دُ 
دې   تر  ې فرهنگي هHه ک  شخصيت پدې ميل او 

  .  يزيات بريالی ولر  ال
ناروغ انسان رسه مرسته کوی،    ډاکرت د  که يو
 ېجگ@ې په اورک  د  دې زورېديل او  هم د  تاسو

  پوهی له نعمت نه محرومو  ک@ېدلی له علم او
ته د او  علمی،  خلکورسه هغوي  تاريخي    اد� 

انو رسه  تر ډاکرت   بې پرې معلومات په رسولو 
نه کوی.  د   ستاسو  کمه مرسته    دنده هم لکه 

 زموږ ولس ورته د   او  سپېHلېډاکرت همدايس  
  قدرپه سرتگه گوري. 

د چې  وک@ې  رحم  ملت  دې  پر  پاک    خداى 
د او  راوې³  له خوبه  او   غفلت  ترق^  د    ن@ۍ 

  پرمختگ له کاروان رسه دوى هم سيال يش. 
مجلې   د دعوت  پای کې  مه کلیزه دې   ۳۱په 

  5ولو مینه والو ته مبارکه ويبختوره او 
  مو يوازي برياوي او  ېپدې هيله چي په ژوندک 

  خوR^ مل وي . ومن الله التوفيق
  

  

د انرتنت په ن�یوال جال د 

می�یا ویبپا8ې دعوت  

په الندینیو پتو و:ورۍ:   
 

ویبپا�ه ۲۴دعوت مې�یا  

www.dawatmedia24.com 

dawatmedia@gmail.com 
dawatafghanmedia@gmail.com 

dawatmedia@yahoo.com 
 

 افغان سباوون ویبپا8ه:

www.afghansabawoon.com  
afghansabawoon.com@yahoo.com 

 

ستاسو   رسنیز مرکز  دعوت

 او ستاسو له پاره 

  کار، تجربه او خدمت
او   ولرۍ  مینه  رسه  کار  رسنیز  د   که 

م  دعوت  په  پgتو/دري،  ېغواړۍ  Vیا 
وی ان¢لیيس  یا  خپله    وپاN بپgتو  په  کې 

کار   خپل  خوRه  الرې  همدې  له  او 
هېواد، ولس او ژبې ته د خدمت مصدر  

نو  د ایمیل یا تلیفون د لیارې و9ر8^  
م دعوت  اړیکه  ې د  رسه  ادارې  د  Vیا 

دعوت میVیا ستاسو او ستاسو    -ونیس^
  له پاره 


