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د �ران هېواد روان حالت له هیچا پ� نه دی افغانستان د ورو 
استخبار& او د سیمه ایزو هېوادونو  ېپرمخت� په  ن� کې لوی

اور کې سو1ي. له بېرحمه وحشتونو په  ،د نیابتي ج+*و، �)و
افغانان د حکومت دننه د ډول ډول فساد له امله  یوې خوا عام

د جن+ي جنایتکارانو او جن+ي  وررسه له بلې خوا دی او دفکرمن
ډلو نازول او په ک*نو، وسلو، ملیشو او جنایتونو یې سرت�ې پ)ول 

مخامخ  له دننه د خطر رسه د نظام اډانه یې هغه  ه دی چې
 .، د افغان ولس اندېFنې الپسې زیاتې ک*ي دیک*ې ده

افغان ولس د ولسمرش او Jول حکومت  خه د دغو جنایتکارونو 
ملیشو د 1پلو او له حکومت  خه �وLه کول او هر ډول 

 امتیازات ترې بندول غواړي
ملیشې او جن+ې ډلې لکه د محقق، دانش او خلیيل او شPل Jلوالې 

تون کې د ملیشو نازول د ميل اردو او امنیتي 1واکونو په شد Jوپکیانو 
ساتل، پالل او په وجود یې سرت�ې پ)ول نظام له دننه خوړل او د 

چې د دې په وړاندLمن په �)ه  ک*نې دي. قانون باید په Jولو هغو 
ډول  د نظام هر ،نظام په وړاندې یې Jوپک پورته ک*ی وي یوشان وي

نه په نژدې  دLمن باید پرته له تفکیکه یو شان وJکول يش او که
به هېواد، نظام او حکومت د لویو ازمیFتونو او نن+ونو کې  راتلونکې

د ایران په ملیشو (فاطمیون) سرت�ې  .په افغانستان کېک*ي ه مخرس
 پ)ول د افغان ولس د ارمانونو رسه خیانت دی.

 ستاسو د هر ډول قلمي همکاریو په هیله
 دعوت ستاسو او ستاسو له پاره او تاسو د خپل دعوت یاست  

 

 ۲۰۱۸ - ۱۹۸۸دعوت له 
 مینه او درنFت

 

 محمد طارق �زگر

مخونه ۸ تر ۷له   
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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    
باندې په علمي  2اكونكو او حساسو شيبو كې په ميل افغا- روحيه د افغانستان په روانو حاالتو  

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

پرانيستىل سنگر، هMه    كې د افغا- پوهانو، عاملانو، ليكواالنو، او روKفكرانو د پاره د قلمي جهاد 
كوي د دعوت درنو لوستونكو ته د هيواد او ولس كور- او بهر- دRمنان وروپيژ- او تر ممكن  

  حده د دوى خاينانه دسيسې او توطيې شنVې او خنثى ك@ي. 
په هيواد كې د سولې، ولسواك[، 2ولنيز عدالت، و9@یزو حقونو، د مطبوعاتو خپلواکي، د قلم      

دي، او 2ول افغان ولس ته د ژوندانه د لوم@نيو بنسEيزو اسانتياو د برابرولو، او په  او بيان د ازا 
لنVه كه ووايو د دموكراتيكو الرو، نه د "زور، زر، او تزوير" د الرې، د افغانانو د غوڅ اك`يت  

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

 .iندنه مخ په وړاندې بياRرس  
  خو!  

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

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

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

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

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

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

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

د    Aوک چې د افغانستان په باره كې فكر او د مسئوليت احساس كوي. ونې کوي پاره خپر 
  )) 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 خپريuي. د افغان ولس پرته د هيواد د هي�  چې دعوت
نه كوي. دعوت د افغان ولس ريfتينى استازیتوب ډلې او غیر سیايس سيايس 

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

نكو په غاړه دى او رشط نه دى چې هره ليكنه دې د دعوت د نرشا� وليكو
 پاليس[ رسه برابره وي.
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پته راوليuي. د دعوت مايل منبع د افغانستان  پهد بانک  )پيسېخپلې مرستې (

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

توب او الRه پرمخت� زیری دی. یره ستاسو مايل مرستې زموږ د بریالاکولو له پ

خپل ،  و پر8ای د عمل ډ9ر ته راوو8يربهر افغان باید تر خپله وسه د خ

  پوره ک@ي وخت د عمل دی نه د خربو.احساس او مسئولیت 
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  ارز�ت   �کنالوژي او د وخت 

 
لله هېوادپال  ا  قدرت 

د $کنالوژۍ اصل هدف د انسا� توانونو بهرتول دي، يا پر بله وينا د ژوند 
$کنالوژۍ له ارز.ت انکار نه کي+ي، له  آسانول دي، د انسان په وده کې د

ليکلو نيولې تر بري7نا، ان6رنې5 او $ليفون او نن سبا خالوو ته د انسانانو  
لي+ل $ول د $کنالوژيو بيل;ې دي چې د انسان توانونه يې :و چنده لوړ  
کDي دي، زموږ دلته بحث د معلوما? $کنالوژۍ پر معارصو وسيلو دي چې  

ضياع سبب FرLي، او غیر مؤثر او 6Fور استعEل  :رن;ه د انسان د وخت  
 يې دودي+ي. 

ارزوو، وخت محدوده   له نقطې نظره  موږ مؤثريت د وخت د بهرتې 6Fې 
پديده ده، په بله وينا انسان په ژوند کې $اکلی وخت لري او هUه بايد وکDي  

چې له همدې وخته بهرته 6Fه واخيل، وررسه په  
د وخت ضياع پر    پای کې ادارو لپاره د کارکوونکو

  بيه هم لن\ غ+ي+و. 
د  انسان  د  مزاحمت  وړاندې  پر  $کنالوژيو  د 
سلوک او عادت برخه ده، او تاريخ ترې ډک دی،  
� خالفت  Eراغی نو عث fکله چې د چاپ ماش
چې  :و  تر  کاوه  مخالفت  کلونو  ديرشو  تر  يې 
رکود   د  دوی  د  او  والړ  مخکې  ترې  نDۍ  $وله 

رسه مزاحمت هم :ه نوې خربه نه ده، خو د  سبب شو، د نن له $کنالوژۍ
نوې $کنالوژۍ له نورو رسه لوړ توپl زموږ په ورLني ژوند کې د دې وسيلو  

وسيلو په استعEل کې    ”lLکو“  بې حده تداخل دی، او که چlې د دې
  وانه اويس نو .ايي چې له 6Fې ډير يې په تاوان qام يش. ”lLکه“:وک

چې ۲۰۱۰د   :يDنه  يوه  کال  مايل    م  په  رشکت  مايکروپروسرس  ان6ل  د 
د   اوسط ډول د کمپيو$ر کارکوونکی  په  وايي چې  وه  شوې  مرسته عميل 

پيلولو،   ۴۳کاري ورLې   پروFرامونو  بندولو،  پيلولو،  دقيقې د کمپيو$رونو 
پر ن7ليدلو مرصفوي، دا د   ان6رنې5 رسه  کال    ۲۰۱۰فايلونو پرانيستلو او 

ر چا یوازې يوه کمپيو$ري وسيله درلوده، :يDنه ده، چې هغه وخت عموماً ه 

اوس که له دې رسه FرLنده lLک $ليفونونه هم مل کDئ، نو چې :ومره  
  وخت پر دې ضايع کي+ي. 

:خه تر   ۱۱۰داسې �Fل کي+ي چې په اوسط ډول هر شخص ته د ورLې  
Lلې Fورئ،    ۳۵پيغامونه راLي. $ليفون مو په اوسط ډول د ورLې    ۱۳۰

Lل پن�ه  ته  کوئ   فيسبوک  ور.کاره  يې  ( رس  ورځ  $وله  چې  هغوی 
، او دا پن�ه Lل رس  )پرانيستې پري+دي، هغه استثنايي بېکاره مخلوق دی
  ور.کاره کول په اوسط ډول نيم ساعت وخت نييس.

د نن زمانې lLک $ليفون خپل له $ليفو� دندې زيات د lLک� په لور  
يې  تاسې  چې  لپاره  ساعت  يو  هر  ډول  اوسط  په  درومي، 

کتلو،  )اړيکو(  ليفون$  ان6رنې5  ساعتونه  نور  پن�ه  مرصفوئ،  لپاره 
بري7ناليک :ارلو، مسيجونو، $وي5، فيسبوک او $ولنيزو رسنيو پر نورو  

  چارو ل;وئ.
الرسسی  ته  ان6رنې5  يا  لري  $ليفون  lLک  چې  هغوی  .يي  :يDنه  يوه 

  ۷۲۰ساعته پر ان6رنې5 تlوي، چې د کال ن+دې    ۶۰لري، عموماً د مياشتې  
کاري ورLې راLي، که د ورLې اته    ۹۰ساعتونه کي+ي، چې د کال ن+دې  

ويبپا�ې،  رسنيو  $ولنيزو  کې  حساب  پدې  چې  کDو،  حساب  کار  ساعته 
  خربونو کتل، يو$يوب، بالFونه، بري7ناليک او نور راLي. 

اوس که چlې دا فکر وکDئ چې آنالين ژوند يا آنالين فعاليت ساتل پخپله  
  دندې کم نه دي، نو .ايي دا خربه دومره غلطه نه وي. هم له يوې پوره

نوې   نو  وتDو،  رسه  کار  بهرته  او  اغېزمنتيا  کاري  له  بحث  همدا  که 
نظرپو.تنې او ساحوي :يDنې .يي چې د نن اک�يت کارکوونکي د ورLې  

دقيقې داسې وخت لري چې :وک يې مزاحم نه يش يا يو :ه   ۱۵يوازې  
همدې :يDنې بل اړخ دا هم وايي چې هر کله  يې پاملرنه ماته نه کDي. د  

موږ کار قطع شو نو همدا کارکوونکي د ورLې  
بlته خپلې   پر دې مرصفوي چې  يو ساعت 
چارې ته راستانه يش، يا پر بله وينا يوه :يDنه  
شو  قطع  qرکز  ستاسې  کله  هر  چې  .يي 
يعنې الس الندې چاره مو پري7وده چا رسه  

م ته  $ليفون  يا  شوئ  خربو  يا  پر  شو  پام  و 
ا�يل مو پرانيست، نو ل+ تر ل+ه اتلسو :خه  

خپله    ۲۳ بlته  :و  تر  غواړئ  وخت  دقيقې 
  پاملرنه حاصله کDئ. 

د نن $کنالوژئ يوه ناوړه اغېزه دا ده چې انسان يې بې حوصلې کDی دی، 
د مفاهمې يو :يDونکی وايي چې د نن له انسان :خه qه کي+ي چې هر 

وايې خلئ، پيغام Lواب کDئ او هر وخت $ليفون    کله درته زن� راLي بايد
چې   دی  اخيستی  عادت  دا  $ولو  يې  کبله  له  چې  اوسئ،  حارض  خواته 
سماليس بايد هر :ه Lواب کDئ، چې له کبله يې له خلکو يې د ارز.ت 

  او سماليس وايل تر من� توپl ورک شوی دی. 
Lينې چارې مهمې وي او بايد اجرا يش او بيا Lينې چارې بايد همدا اوس  
بيا   او  لري،  اړتيا  ته  پاملرنې  سمالسې  وي خو  نه  مهمې  يعنې  اجرا يش، 
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Lينې داسې چارې هم وي چې نه سماليس وي او نه مهمې وي، اوس غم  
دا دی چې خلکو ته هر :ه مهم .کاري، او له مهموايل زيات غواړي هر  

  يس او همدا اوس اجرا کDي.:ه سمال
  صرب او زغم مخ په کميدونکې ماده ده. 

د چارو تر من� د ارز.ت ورکوايل احساس بله اغېزه داده چې خلک په يوه  
وخت کې :و چارو ته الس اچوي، او هر وخت مرصوفه وي، او نن زمانه کې  

او   وياړ  د  .ودل  مرصوف  Lان  ته  خلکو 
نه    افتخار يوه ن7ه .کاري، رس Fرولو ته

يم وزFار، خو همدې شخص ته بايد وويل  
يش چې خربه ته مرصوفيت نه ده، ته تر 
اوسه پدې نه پوهي+ی چې :رن;ه خپلو ته  
چارو ته ارز.ت ورکDی او مهم له غl مهم  

  بيل کDی. 
ډير او دوامداره کار بايد پر متوازن او مهم  

   کار واوړي.
ډيرو وسيلو او ډيرو معلوماتو ته الرسسی 

:يDنه    پخپله د يوه  کاروبارونو  د  کې  امريکا  په  qامي+ي،  تاوان  په  ادارې 
کاروبارونه   امريکايي  کبله  له  معلوماتو ډيروايل  ميليارده   ۲۸.يي چې د 

$ريليون ډالر تاوان ويني. وررسه دا هم وايي  ۱ساعته ضايع شوې وخت او 
چې په اوسط ډول د ورLې اوسط کارکوونکی نيم ساعت د وسيلې يا شبکې  

تونزې پر حلولو تlوي، چې په کال کې پن�لس ورLې د کمپيو$رونو يا  س
  ډيجي6ييل وسيلو د ستونزو حلولو له کبله ضايع کي+ي. 

په همدې وطن کې د ريل Fاړي پا$ليو پر وړاندې مزاحمت وشو، يا رسکونه  
اړول شوي دي، کله چې په لومDي Lل فورډ غو.تل مو$رې تجار? کDي،  

رکاوه Lکه هغوی فکر کاوه د آس او $ان;ی Lای هی  نه  ډيرو خلکو پور نه و 
دريو کلونو کې کې د مو$ر پلور   – نييس، او تل به پاتې وي، يوازې په دوو

يې لس چنده ډير شو. کله چې په لومDي Lل په اروپا کې د شپې په کو:و  
کې Fروپونه ول;ول شو نو کليسا وررسه پدې دليل مخالفت کاوه چې د الله 

ې الس وهل دي، او شپه بايد  په خلقت ک
  تياره وي او تاسې يې ر�ا کوئ. 

لدې رسه يو اړخ دا هم دی چې انسان د  
نوي :ه قبلولو ته ډير ژر تياري+ي، خو د  
د  زموږ  وخت نييس،  يې  بدلول  سلوکونو 
نه دي،  ويل  بد  $کنالوژيو  د  هدف  بحث 
بلکه د $کنالوژيو بهرته استعEل لپاره د  

کول .ه  سلوکونو   �خپل    انسا دي، 
ته وFورئ، فکر وکDئ چې :ومره   سلوک 
کې  وخت  پدې  او  مرصفوئ  پرې  وخت 
:ومره يې ضايع کول دي، ستاسې د سلوکونو بدلول بايد تاسې ته توان  
درکDي تر :و وکوالی شئ له دې وسيلو :خه د خپلې ودې لپاره اعظمي 

  6Fه واخلئ. 
بهرتولو لپاره د  هدف د وسيلې استعEل نه دی، بلکه د خپل او نورو ژوند  

  دې وسيلو کارول دي. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

  د قضاوت "$ک 
 نوراحمدعايل 

مو$ر مخته کD احمق دی  که په بlوبار کې يوۀ سDي له موږ :خه  •
 .او که موږ ترې مخته کD چاالکه او بيدار يوو

که د موږ د تليفون زن� چا اوکې نه کD کربجن او بې مالکې دی  •
او که يې موږ تليفون اوکې نه کD خو داده  

 .وينې مو چې مرصوف يوو
که قد يې له موږ :خه ج� و، اوو!! دا   •

:ومره ډين� دی! که يې قد له موږ :خه  
  !$ي5 و ,دې چرې ته Fوره

که مو مل;ری کنجکاو او په هره خربه پسې   •
FرLېدۀ ياره يو خو دی په هر يش کې 

ه\وکي ل6وي او که موږ د هر:ه جزيات را  
 .سپDل بيا وايوو Lان پوه کول ډېر بهرتين کار دی

که بل :وک د ملر لوېدو په طرف متيازو ته ناست و Fنه;ار و بې   •
 .ږ ناست وو خو رس مو کوږ کDی دیدينه دی او که مو

که له موږ :خه ډېر چاغ وي بززن دی که له موږ :خه ډن;ر وي  •
 .کررن دی

موږ په پرتله   که له موږ ډېر له خلکو رسه غ+ېدۀ کDتو دی، که د  •
 .کم غ+ېدۀ بې خولې دی

که يې له موږه کم عبادت کاوه بې ملاLه و   •
اوه مخ دې  ناولی دی او که له موږه ډېر عبادت ک
 .تور چې داسې بزرګ و پاک سDی يې

که په اتاق کې مو پياله چا په ناپامي کې په   •
لغته ووهله ړوند دی الرې ته نه Fوري او که موږ  

ووهله دومره بېعقل دی په لويه الره کې يې پياله  
 .اي7ی ده

خو.ونو او   د قضاوتونو نDۍ د خپل Lا� اړتياوو،
 .نورو د حرکاتو، خربو او عادتونو ارزيا¬ دهارز.تونو په ر�ا کې د 
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  سرته علمې س$ه  ډاکرت باطن شاه صافی

 او نیم �ې ن�ۍ 
 - د پوهنی شمعه می رو+انه درته پري+وه

 چی بی 7ايه درنه مړه نشی افغانانو 

کوم چا چې  درنو هيوادوالو نن د يو د داسې شخص د ژوند په اړه يو لنډه ليکنه  
د افغانستان د اوسنې او راتلونکې نسل لپاره خپلې نه ستړکيدونکې هلې 7لې  

  کړې 
ډاکتر باطن شاه صافی د ميراحمد جان 7وی د ننJرهار واليت د روداتو ولسوالی  

ه ش) کال کې زيږيدلی وو. ابتدائی تعليمات ئ   ١٣٢٨د زاخيلو په کلی کې په ( 
هسکی مينی لمړنی +وون7ی د شپږم   .ش کال د ـ ه 1341پخپل کلی کی کړۍ وو او  

ه.ش کال په    1342صنف _خه په لمړی درجه فارغ شو او  
کابل کی د رحمان بابا لسي په اوم صنف کی شامل شو او په  

کال کی د همدغی ليسی _خه په لمړۍ درجه فارغ شو    1347
او د شاهی دولث لخوا غربی المان ته د دولت په مصارفو د  

کال د جرمنی    1973صيالتو لپاره واسثول شو. په لوړو ثح 
د   د جرمنی  بيا  او  ليسانس واخيست  کی  +ار  ماينf په  د 
او سانسی   بيولوژی  او  کميا  د  کی  پوهنتون  په  هايدلبرګ 
علومو کی ما ستری واخيسته. د ما سترۍ د دوری د تکميل  
نه وروسته د هايدلبرګ په پوهنتون کی د اسيستانت په حيث  

  1975و خپل تعليم يی هم مخ په وړاندی بيوو. په  مقرر شو ا 
م کال کی په همدغه پوهنتون کی په عضوی کميا په _انJه  

کال کی دوهم مضمون    1977تر سره کړه او په   PHD کی 
   .يی د تعليم او تربيه ولوسته 

م کال په اخير کی بيرته خپل هيواد ته راستون شو    1977د  
د استاد په حيث    ې 7ی ک او د کابل پوهنتون د فارمسی پوهن 

چی   کله  وروسته  استادي  کاله  دوه  د  تقريبآ  شو.  مقرر 
شوروی اتحاد افغانستان اشغال کړ او ببرک کارمل يی د کابل  

م کال د مارچ مياشت کی د پوهنتون    1980واکدار کړ په  
وظيفه پري+وده او د روسانو سره يی مخامخ جنq شروع کړ. کله چی په مخامخ  

   .ته مهاجر شو   +تونخوا زخمی شو نو پ جنq کی په الس  
  :د استاد صافی د مهاجرت دندي 

پوری د حزب اسالمی د تعليم او تربيی د ريس په توuه    1984_خه تر   1980
په پاکستان کی يی د لمړی 7ل لپاره د مهاجرينو د ما شومانو   - وظيفه اجرا کړه  

بلوچستان په کمپونو کی کي+ود.  د تعليم او تربيی بنسټ او تهداب د پ+تونخوا او  
لمړنی +وون7ی ته ورسيد او هم يی دلمړی 7ل لپاره په    200چی شمير يی  

م کال کی د مهاجرينو لپاره د سيدجمال الدين افغان ليسه جوړه کړه. همدا    1981
رنJه د ابتدايی زده کړو د نصاب اساسی بنياد کي+ود . د لمړی yولJی نه تر شپږم  

  .نه ورته وليکل شو yولJی پوری کتابو 
تنظيمونو د جوړيدو مخالف او    و استاد باطن شاه صافی د افغان مهاجرينو د او 

پدی باره کی يی استاد هغه وخت خپلی اندي+نی او مشوری د مهاجرينو د رهبرانو  
ته غوږ کين+ود   او مشورو  اندي+نو  يی. يی  کړی. مJر هغوی  سره شريکی 

يډن کميyی ته د تعليم او تربيی د بخش  م کال کی د سو   1984.هماغه وو چی په  
د ريس په توuه والړ او هلته د هغوی د تعليم او تربيی د _انJی ريس شو. پاتی  
دی نه وی چی په سويډن کميyی کی هم د تعليم او تربيی اساس کي+ود او تقريبآ  

  ، پنجشير   ، پروان   ، کنړ   ، لوuر   ، _خه زيات لمړنی +وون7ی يی په ننJرهار   250
هرات او نورو واليتونو کی په هغه مناطقو    ، هلمند ،  مزار شريف   ، خشان بد   ، پکتيکا 

  ٢۵٠٠کی جوړ کړه چی د مجاهدينو په الس کی وو. په دغه +وون7ی کی د  
نارينه او +7ينه زده کوونکو ته تدريس    ١٠٠٠٠٠+وونکو لخوا تقريبآ يو لک  

ورکول کيده. همدا ر نJه ئی د سويډن د کميyی د تربيی معلم _انJه هم فعاله کړه.  
باتجربه استادان ئی د سيار yيم په شکل د افغانستان د +وونکو د درسی ميتود  
او د روحياتو د تدريس ورکولو لپاره ونيول چی تر ننه پوری دا بخش فعال دی.  

تاد صافی همدا رنJه د ريس د وظيفی تر _نq د نصاب د کميyی مدير هم پاتی  اس 
  ، دری   ، تدريسی کتابونه لکه پ+تو   ۵۶شوی وو چی د زده کوونکو لپاره ئی  

کتابونه    2وغيره ليکلی وو. بر سيره پدی    ، جغرافيه   ، تاريخ   ، طبعی   ، حساب   ، دينيات 
پکی مختلف ميتودونه او    يی تربيی يی معلم _انJی ته ليکلی وو چی استادانو ته 

م کال کی يی د سويډن د   ١٩٩۶ماشومانو روحی مسايل تشريح شوی دی. په 
کميyی تر _نq د افغانانو لپاره د سويس د مرستو اداره هم خالصه کړه. استاد د  

  ، زاخيلو   ، خراسان   ، کچه uړۍ   ، ناصرباغ   ، همدغی کميyی په چوکاټ کی د شمشتو 
هاجرينو په کمپونو کی تاسيس کړه او بر سيره  او نورو د م  ، باغوانانو   ، جلوزو 

پر دي د تربيی معلم او اداری مسا يلو د پاره يو انسيتوت هم جوړ کړ چی په  
زرuونه تنو استادانو او زده کوونکو پکی زده کړی کولي.  
همدا رنJه استاد په پشاور کی د هلکانو د پاره دری لسی  

دری ليسی د    ميرويس هوتک او احداد ليسه او   ، رحمان بابا 
تا    ، جينکو لپاره مالل�  آنا ليسی  عايشه درانی او زرغونه 

سيس کړی او په زرuونه زده کوونکی ور_خه فارغ شوو.  
پ+ور پوهنتونونه تعقيب کړ    ، ننJرهار   ، او ورسته دوی کابل 

او 7نی يی اروپا او امريکا ته د همدی ليسو نه د تخصيل د  
مختلفو وزارتونو کی  پاره و الړ او نن ورځ د افغانستان په 

د وزير _خه نيولی تر مدير او مامور په خيث وظيفه اجرا  
  .کوی 

محصلينو    250استاد صافی همدارنJه د طالبانو په دوره کی  
تنه محصلينو ته په ننJرهار    240ته د کابل پوهنتون او  

پوهنتون کی اول نمره نه _لورم نمره پوری او هغه محصلين  
ميرويس هوتک او    ، رحمان بابا چی ډير غريب وو او يا د  

احداد ليسو نه فارغ شوی وو بورس ورکول کيده. د طالبانو  
په دوره کی چی د استادانو د عايداتو منبع کامآل صفر وه.  
استاد صافی لخوا د چپرهار ولسوالی yولو ليسو او ابتدايو  

کان  د  همدارنJه  ورکاؤ.  معاش  ته  استادانو    ، +وون7يو 
زاخيلو او حصارک ليسی او د مزينی د اناثو ابتدايی +وون7ی استادانو    ، مزينی 

ته معاش ورکولکيده. استاد صافی دغه ليسی او ابتدايه +وون7ی د سقوط _خه  
کال کی د زاخيلو د ابتدايی +وون7ی او    1996وساتل. همدا رنJه استاد صافی په  

 .وا رسمی کړه کال کی د پوهنی وزارت لخ   2003ليسی ډبره کي+وده او په  

همدا رنJه صافی صيب د طالبانو په وخت کی په افغانستان کی د کابل سری  
علومی اجتماعی سره په رسمی توuه هره مياشت د خياطی کورسونه  ، مياشتی 

يتيمانو او    ، جوړول. د جامو uنډلو پروژی او غذائی موادو مرستی به يی د کونډو 
  .معيوبو سره کولی 

مړی 7ل لپاره صافی صيب د مجاهدينو د برياليتوب  د کرهنی په برخه کی د ل 
کال کی په زاخيلو او کان کی کا ريزونه پاک کړه او روداتو   1992وروسته په 

کړه  توزيع  نيالJی  توتانو  د  او  داری  ميوه  کی  ولسواليو  چپرهار   .او 

همدا رنJه د صحت په برخه کی استاد د طالبانو په دوره کی په کابل کی د  
  .الی اباد د روغتونونو ترميمول او رنJول سرته رسولی دی جمهوريت او ع 

ما يی تا   استاد باطن شاه صافی په خپل ژوند کی افغانانو ته ډير خدمتونه کړی. 
سوته صرف يو _و مثالونه وليکل. د استاد په خدمتونو کتابونه ليکل کيږی.  

ننJرهار  کال کی د ورپي+ی ناروغی له امله په    2016فرورۍ  15استاد صافی په  
په اخير کی هللا پاک ته السونه لپه کوم چی    کی خپل روخ پاک رب ته تسليم کړ. 

استاد صافی صيب دغه کارونه ستا د رضايت سبب وuر7ی او د مرحوم روح    د 
 .پری خوشحاله شی 
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 سپار�تنې  �و
  

کلونو    50یا  40،  30د هغو کسانولپاره :وسپار.تنې چې عمرونه یې 
 !ته رسېديل وي او یا تر دې هم لوړ وي

  

 :لومDۍ سپار.تنه
هر کال وینه ورکDۍ، که :ه هم چې هې  اړتیا ورته ونه لرې، او يا  

  .هې  ناروغي ونه لرې
  

  :دوهمه سپار.تنه
تل اوبه :7ه، که :ه هم چې ت+ی نه وې، او اړتیا ورته ونه لرې؛ 

 .د اوبو له کموايل :خه ديLکه ډېری او لویې ناروغ� په بدن کې 
  

 :دریمه سپار.تنه
سپورت کوه، که :ه هم چې وزFار نه وې او زیات مرصوفیتونه ولرې، 
بدن هرو مرو باید حرکت وکDي، که یوازې په ت�، یا المبو او یا کوم 

 .بل ډول سپورت رسه وي هم
  

 ::لورمه سپار.تنه
بسنه کوي، خوراک کم کDه، د بني آدم لپاره :و وړې داسې مDۍ 

 .چې هغه مال یې $ين;ه کDي
 د خوراک بې کچې مینه پرې+ده؛ Lکه  

هېUکله خیر نشته پکې، البته داسې هم نه چې له یوې مخې Lان 
 .له خوراک نه بې برخې کDې، بلکې د خوراک اندازه یو :ه کمه کDه

  

  :پن�مه سپار.تنه
تر وسه هUه کوه چې مو$ر استعEل نه کDې، کوشش کوه کوم  

Lای ته چې Lې، په خپلو پ7و الړ شه، لکه جومات ته، دوکان ته، 
 .....د یو چا پو.تنې، یا کوم بل کار لپاره

  

 :شپ+مه سپار.تنه
غوسه پرې+ده! خپ;ان پرې+ده! کوشش کوه په هغو شیانو سرتFې 

 .پ6ې کDې، چې ډېر اړین نه وي
ا په لوی الس Lان په جنجالونو کې مه .کېلوه؛ Lکه دا $ول روغتی

 .زیا¶نوي، او د Lان او نفس Lال او .کال له من�ه وړي
  

 :اوومه سپار.تنه
 .هغه متل دی وایي: مال دې ملر ته پرې+ده او ته سیوري ته کېنه

مه په خپل Lان کم نیتي کوه او مه په خپلو شاوخوا کسانو؛ Lکه  
مال ددې لپاره پيدا شوی چې ژوند پرې وکDو، نه دا چې د مال لپاره 

 .ژوند وکDو
  

  :اqه سپار.تنه
په هې  يش پسې افسوس مه کوه. نه په هغه يش پسې چې نه دې  

دي تر رسه کDي، او نه په هغه يش پسې چې نه دې دي تر السه  
 .کDي

په دې $ولو سرتFې پ6ې کDه، بلکې بېخي یې هېر کDه، یعني په تېر 
 .وکDهپسې السونه مه مروړه، د راتلونکي په اړه فکر او کار  

  

  :نهمه سپار.تنه
عاجزي... عاجزي... مال، دبدبه، زور، نفوذ او اغېز .... دا $ول په  

 .کرب او غرور رسه خرابې+ي
عاجزي هغه :ه دي چې خلک درته رانې+دې کوي، او پرې  

Fرانې+ې، او په عاجزۍ دې الله جل جالله لوړوي او قدر دې پرې 
 .زياتوي

  

  :لسمه سپار.تنه
که دې د وې7تانو رن� سپf شو، دا په دې معنی نه دي چې عمر  

ورسېد، بلکې دا ددې دلیل دی چې تر پخوا دې .ه  دې پای ته 
ژوند پيل شو، نېکپاله اوسه، د الله په ذکر ژوند تېروه، د ژوند له  

 .حاللو او روا خو.یو خوند اخله 

وینې که په قصد کوې شیطانه منافقهنه یې   
سل?نه منافقهزه م� کی�مه ته ُچپ یې، مُ   

 د Eوانانو، اتالنو، د Cارونو قاتل ته یې
 ورځ به رايش بیا به Fورو پاکستانه منافقه

            شهید ارمان لوJي
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  د شېبه Fهی� لن\ پېژندنه  

هـ.ش   ۱۳۷۸نوم شېبه تخلص Fهی� د حاجي محمد زمان لور، په  
کال د لغEن والیت په قرغه یي ولسوال� کندې کيل کې زې+دلې ده.  
اوسمهال کابل په چهلستون کې استوFنه او د ژوند شېبې تېروي.  

په   ادې عايل   ۱۳۸۳لومDن� زده کDې  په غازي  کابل  هــ.ش کال د 
په   او  پیل  کې  له    هـ.ش  ۱۳۹۴لیسه  :خه  $ول;ي  دولسم  د  کال 

همدې .وون�ي فارغه شوه.په همده کال د کانکور ازموینې له الرې  
د کابل پوهنتون ژبو ادبیاتو پوهن�ي پ7تو :ان;ې ته بریال� او په  

هـ.ش کال یې لوړې زده کDې په یاده پوهن�ي کې پیل کDې.  ۱۳۹۵
ېبه هـ.ش کال ش  ۱۳۹۸خپلو هUو او کو.7ونو ته په دوام رسه په  

هـ.ش کال    ۱۳۹۹له یادې پوهن�� په کادري ¶رې فارغه شوه. په  
ادبیاتو  ژبو  پوهنتون  کابل  د  رسه  ورکولو  په  ازموینې  د  هم  بیا  یې 
پ7تو   په  اوسمهال  او  بریال�  ته  ماسرتۍ  :ان;ې  پ7تو  پوهن�ي 

 ادبیاتو کې د ماسرتۍ دورې محصله ده.

ه وه؛ خو په  د شاعرۍ او لیکوال� فن یې د .وون�ي له دورې وررس 
کDې.  پیل  دورې  له  پوهنتون  د  لیکوايل  او  شاعري  برابره  معیاره 
شعرونه، لن\ې ادبې $و$ې او تحقیقي لیکنې یې په متفرق ډول هغه  
مهال په هغو مهالن� کې چې په پ7تو :ان;ه کې لکه: ان;ازه، اقرا او  
سپین غر خپرېدله چاپ شوي، ددې تر :ن� په هېواد ورLپا�ه کې  

(خزان) او کرونا په نامه نظمونه   ې خپرې شوي دي. د منيهم لیکن
 یې د اروپا په بانو مجله کې هم خپرې شوي دي. 

شېبه له شاعري رسه رسه د لن\ې کیسې او ناول لیکنې مهارت هم  
لري، چې د سپېUلې او بې کوره تر نامه الندې لن\ې کیسې دي. د 

معلوماتو مرکز لخوا  ر�ا په ل6ه یې نا چاپ ناول دی، چې د افغانستان  
وه؛ د لس غوره    ۱۳۹۸جشنواره چې په   ه.ش کال کې جوړه شوې 

 شوي ناولونو په کتار کې راغی.

 (ناچاپ ناول) : سجده۲د ر�ا په ل6ه (ناچاپ ناول). 

(:Dنیز    پ7تو .�ینه شاعرۍ کې .�ینه احساس نه پاللو الملونه
 اثر ناچاپ)

 ل;ې:ېکالم ب ا یې هم دد              

 دا شېبې دي وارخطا  

 دا DFۍ :ومره چ6که 

 چې نDۍ ته شوم روان

 نو راپورې شو طوفان 

 که ن+دې و یا هم لرې

 خو غ+ونه لرې لرې 

 د لومDي Fام رسه یوLای 

 بیا د ستونزو شو سیالب 

 چې Fامونه لوړېدل و 

 بیا شو ډېر حساب کتاب 

 دا شېبې دي وارخطا  

 دا DFۍ :ومره چ6که 

 د ژوندون سفر دی لن\

 وا$نونه ژر لن\ې+ي

 پرون� ورځ مې ال یاده  

 نن هم او.کې کDېدل دي 

 زه سبا ته شم په qه 

 سبا وخته پرون شوې 

 :ومره هیلې امیدونه 

 :ه خوبونه :ه فکرونه 

 :ه پوره يش :ه نیم;Dې 

 دا ژوندون دی دا رسمونه 

وختونه دا رن;ونه دا   

 پوره نه شول امیدونه 

 دا شېبې دي وارخطا

 دا DFۍ :ومره چ6که 

 شېبه Fهی�

۱۳۹۸/۱۲/۶  
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 غزل

 چې جنت کې به هم جن� وي او که نه

 ژوند به دغسې بدرن� وي او که نه

اويس پ7تانه به نور په کومه خوا کې   

 دوی به هلته :ن� په :ن� وي او که نه 

 دې خربې راته ذهن خراب کDی 

 چې جنت کې به ملن� وي او که نه

 دا دوه مخي د دنیا به په کې اويس 

 دوی به هلته په یو رن� وي او که نه

 دا دنیا کې شېبه Fون;ه زنده Fي کDه 

 چې جنت کې به هم Fون� وي او که نه

 شېبه Fهی� 

 

 

 غزل 
مسافرت کوم روان ال لوی کاروان دی د ژوند    

 د شا پلونه ویجاړې هم یې مخې ته حیران دی 

 کې+دۍ د غرو ملنې یا هم سوLنده بیدیاوې 

 دا ژوند :ن;ه ازاد و او دا ولې اوس طوفان دی؟ 

 هوا د Fودر غاړه :ه پیتاوې :ه جرFې وې 

 په کيل کې مزې وې د .ار ژوند خو یو زندان دی 

وند مو بند دی په DFیو  $ک $ک د سات ته Fوره ژ   

 د ژوند هره شېبه مو د ساعت په س¾ روان دی 

 حساب کتاب مو مخکې او لوی ذات ته مو ورت� دی 

 فنا پیغمربان شول باور مه کDه چې جهان دی 

 غو$� د زنده Fي مې غوړېدو ته هیله منه 

 Fهی� ورباندې نه راLي ما.ام دی خزان دی 

 شېبه Fهی� 

۱۳۹۸/۱۱ /۱۲  

 

 

 

 غزل
د ژوند په لویه الره ال د تورو شپو مزل دی ال   

 :ه بې رحمه :ه خونکاره زمانه هم تش اجل دی 

 مخامخ چې زه را درومم نوې الره را :رFند يش 

 چې واپس په خپله الر شم نو پاک شوی هغه َپل دی 

 بس ساعتونه دي تېرې+ي هم د او.کو رمې پیایم 

 شم چې ژوند ته برابره بیا دا وخت راته په چل دی 

 Lن�یرونه دي رشن;ې+ي او ماحول :ومره خاموشه 

 لویه خدایه Lواب غواړم دا پو.تنه مې بې حل دی 

 :ن;ه خوب کوي ظاÀ دي :ه بې درده دي دا زړونه 

 هغه خان ته وایه Fوره د کور :ن� ته دې اور بل دی! 

 ډېر دردونه نه خوږې+ي :ه بې درده دي دا زړونه 

بادار پخپله غل دی په Fاون\ له لوږې مDه شول دی    

 شېبې دروند او سپک په خدای دی بنده له دې عاجزه 

 مرشان نه وایي بې Lایه خپل عمل د الرې مل دی 

۱۳۹۶/۵/۱۵شېبه Fهی�.......  
 

 په افغان� $ولنې کې نجل� 
 ساه ایستو کې Fناه ده خندیدل مې Fناه بويل

 وایي پ6ه خوله ده غوره غ+ېدل مې Fناه بويل 

سلب شوې تل ج;Dه ده او ج;Dه ده ازادي مو ده    

 دا کافر که مسلEن دي زې+ېدل مې Fناه بويل 

 زه ازاده خدای پیدا کDم نه کنیزه د خانانو  

 غالمي را:خه غواړي رغېدل مې Fناه بويل 

 زده کDه رشم اواز رشم مخ مې رشم هر :ه رشم 

 د ستم په مقابل کې جن;ېدل مې Fناه بويل 

ور یا د Fور یې ما ته وایي ته یې .�ه یا د ک   

 د جاهلو دې وینا ته پارېدل مې Fناه بويل 

 د رواج او دود په نوم مې قربا� ورکDې هر وخت 

 بې Fناه چې سن;سارې+م ژړېدل مې Fناه بويل 

 شېبه نه اوړي له خپلې هرې ژمنې او خربې 

 ال غوړې+م خو افسوس چې غوړېدل مې Fناه بويل 

 

 غزل 
کله بد دنیا داسې یو کتاب دی کله .ه يش   

 هره پا�ه یې حساب دی کله .ه يش کله بد 

 هر DFۍ یې لیک د کا�و هر ساعت یې یاد.تونه 

 پای شېبې سوال او Lواب دی کله .ه يش کله بد 

 د ریان حورو په qه اوږده کDي دي نفلونه

 $وله ریا ده که ثواب دی کله .ه يش کله بد 

 د نیک� پله درنه ده که سپکه نپوهې+م 

اوس عذاب دی کله .ه يش کله بد هر یو چارې    

 .ایستو باغچو نه بوی د لون� رايش 

 معطر Fل د Fالب دی کله .ه يش کله بد 

 رود نیل په :ېر روان که د ژوند دا قاعده ده 

 لن\ مزل لکه حباب دی کله .ه يش کله بد 

 دا شېبه به د رحمت وي که زحمت نا مالومه 

 Lمکه تندر تور سحاب دی کله .ه يش کله بد 

۱۳۹۹/۴/۷شېبه Fهی�.....  

 

 غزل
 ملر نه یم سپوږم� نه یم اسEن رسه ن+دې نه یم 

 زه د دغې Lمکې د .ایست حصه په دې نه یم

 .ه ده چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم 

 .ه ده چې د Fل غوندې ازغو ته په سجدې نه یم 

 پام کوه چې ما د جن� لپاره استعEل نه کDې 

په الس کې غشی د لیندې نه یم زه خو Fرانه ستا    

 ال خو د غزل ار ته سینه کې مزل پاتې ده

 ال خو را تېر شوی د ژوندون له تجربې نه یم 

 خامخا چې ژو� پتن;ان د خپل .ایست په اور 

 دومره پلوی هم د ر�ا د عقیدې نه یم

  شېبه 

  

 

Commented [1]:  
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 ۳۲د دعوت مجلې 
  بختوره وي زه دې ېکل

  

  خپلو دعوت مجلې هره گ�ه د د

  معلومات ورزياتوی  لوستونکو

 

  ليکوال : حبيب الله غمخور 
  ماملو   - سوي�ن  

  اپريل  ، ز کال   ۲۰۲۰ د

را2ول سوي مطالب او انwورونه   ېپه هغې ک  دعوت مجلې هره گ�ه او  د

  خپرونې دې    عالقه د  مينه اوAومره  په    دې شاهدي ورکوی  چې تاسو   د

  . ئلوستونکو پوری رارسو  موږ  بيا یې  تر ، اوئکو  لپاره کار نرش د

منو   دا 2ول  گورو  د   او  موږ  ورته  سرتگه  په  تاسو   قدر  او   چې    ملت 

لدې الري ی غواړ ول ئدې مجلې مس د  انسانيت ته ژمن ژورناليست او

  جوگه سئ .   چوپ@ د خدمتملی  دته لوستونکو  او خپل ولس 

  تنظيمولو   را2ولو،  د  مضامينو  خپرونې لپاره ددې    زه پوهېuم چې تاسو د

  . [او زحمت باس لپاره Aومره زيار چاپولو او

د  ستاسو چې  8لی  هيل  هيوادونو  دا  مختلفو  په  قلمی    د  ېک  ن@ۍ 

نيول،  ليکوالو  او  همکارانو اړيکي  سمينارونو  رسه  کنفرانسونو،   او  په 

  ميل   يو  ه،پراخه حوصل  دا  فعال گVون ساده او اسانه کارندی،  ېک  غونVو

د  2ول  موږ  خاطر  همدې  په  غواړي  هوډ  مسلکي  مجلې   او  دعوت 

درناوی  قدر او  زحمت ته د وال  ستاسو دې زيار اوه مين لوستونکي او

  په سرتگه گورو.

  په ډېره مینه او تلوسه   گ�ه   دعوت مجلې  هر  په حقيقت کي زه چې د 

کوم چې   هيوادوالورسه پدې ډاډه کېuم  هغه    هغې په لوستلو   لو�  د

 او  يعلمي، ه�   دعوت مجله  ترالسه کوي په کومه اندازه یې  پوهنيزه،

او   مينوالو  معلوماتو له مخې د  ز ما د  معلوما� تنده پرې ماتېu ي او

  رسه زياتېuي. هري ور8ې په تېرېدو د شمېر مو لوستونکو

 دعوت مجله  په رRتيا هغه رسن[ ده چې تل یې د افغانستان اصیل  د

سمتي   ،يکلتوري ارزRتونه پاليل او بېله کوم  ژبني، مذهب  فرهن� او

 2ولنيزو،   ،ميل  افغان ولس 2ولو  د  ېک  په خپلو نرشا� پاKو  مو  تعصباتو

  فرهنگی او اسالمي ارزRتونو ته  جدي پام ساتلی دي.

چې پدې حساسه     ئ دې وياړ لر   خپرونکي په توگه د  دې مجلې د  تاسو د 

دعوت مجلې   ولس لپاره برخليک جوړونکې ده د  مرحله کي چې زموږ د

مطالبو چاپvيال،  مقالو  او  په  غوRتونکی،  سولې  زېرمې،   کې  طبعي 

اقتصاد، سيايس اصالحات، وده او انکشاف، پوهنه، زراعت او هرډول 

  Aخه ډک نرشات شوي دي .   پرمختگنو په اړوند له معلوماتو

دعوت مجله د عرص په ژبه Rه پوهيuي،    ده  چې د  معنا داد دې 2ولو  

 ېغوRتن  د وخت له تقاضا او  اعتدال او معقوليت Rه ساتالي يش او

  پرمخ  درومي .  ي اوRرسه سم  مزل کوالى  

له نظره يوه ملت هغه وخت ژوندی پاته کېداي يش چې   2ولنپوهانو  د

  لوېزيون،کتاب، 2   راډيو،  کلتور د  ژبه او  کلتور ئې  ژوندی وي،  ژبه او

او  تياتر،  ور8پاKو،  مجلې، وسيلو  نورو  د  سين£  مرسته     فرهنگی  په 

  وت مجلې  د عد  د   غوړېداي يش. تاسو  پياوړې او  ژوندی ساتل کېداي،

کاله  پدې وطني  او ميل الره کfي سرت رول   ۳مؤ سيس په توگه دا

ډيره ساده نه بلکي    تررسه ک@ی دی .دنده مو  خدمت مو  سرت  لوبويل او

  له مسوليتونو ډکه ده. درنه او

غfتلی هوډ    الپراخې حوصلې او  د  ي ستاسوېک  فرهنگی الر  پدې ملی او

  اوسئ .  بريايل په هيله،

  خوRيورسه  مل وي.  مو يوازي له برياوو او ېپدې هيله چي په ژوندک

  ومن الله التوفيق 



 

 

10 

 لیکوال او ژورنالست، محمد طارق بزگر 
 راخیستل شوې ده چې د سپرغ� �خه په مننې دلته د دعوت مینه والو ته وړاندې کی ي  یادونه: دا لیکنه د سپرغ� ویپپا�ې �خه

 لیکنه: ويل الله ملکزی 

د  له هیواده  محمد طارق بزگر (ملکزی) یوه Lوانه کلتوري :ېره ده چې 
په پار، له ارز.تونو د ژوندي ساتلو  او  افغان کلتور  م کال  ۱۹۸۸ باندی د 

چې د دعوت مجله،     د (دعوت رسنیز مرکز) راهیيس د ناروې په هیواد کې 
مې\یا   سباوون ۲۴ددعوت  افغان  کوي. او  فعالیت  لري  د  ویبپانې 

قلموالو په  او افغان سباوون ویبپا�ې   ۲۴مېدیا   دعوت  اوسمهال، د افغان 
  مرستې د هیواد د سيايس، فرهنگي او $ولنيزو پې7و د یو مهم أرشيف او 
یوه مهمه   او عقايدو د انعکاس  اړوند د ولس د نظرياتو  د ورLنيو مسايلو 

 وسیله ده. 

ملریز کال کې د نرن� د چار قلعه په کيل کې، د    ۱۳۴۵  محمد طارق بزFر په 
شخصیت، عبدالقیوم بزFر     کونD د یو پيژندل شوي او تعلیم یافته، او علم پروره 

ملDن� او من�ن� زده کDی یې د کابل .ار  (ملکزي) په کور کې زی+یدلی دی.  
په   اتحاد  شوروي  چې  کله  خو  رسولې،  رسته  کې  .وون�يو  مختلفو  په 
افغانستان باندی خونDی ناتار F\ کD، نو هغه د نادريې ليسې په يولسم $ولگي  

پې7ور ته    دغه مهال   کې وو. رسه د دی چې کورن� یې ال په کابل کې وه، هغه 
 .Dهلته اسالميه کالج ته الړ او بیا یې د پې7ور په    ال د هجرت پر مه   هجرت وک

 پوهنتون کې سيايس علوم او اسالميات ولوستل. 

او۱۹۸۸ په شو  ک\ه  ته  هيواد  ناروې  د  کې  کال   Nord University م 
Bodø  ه د ژورنالیز او تعلیم رسه د   ژورنالیزم ولوستDپه دې یې اکتفا ونک
یې    مینې  امله  کې  له  ژورنالیزم  همدې  کDې    په  زده  لوړې  نورې  یې 

پوهنتون کې وکDي  کانربن   د بنس6زي زده   مسلکي ژباړې او هم یې د  په 
د  – Oslo  Metropolitan University (OsloMet کDې 

storbyuniversitetet).  .ي ديDتر رسه ک 

یواLی د دوه زرم   )۱۹۸۸نوموړي وکوالی شول چې د دعوت له پیل :خه (
او د  گ�ې په پ7ت ۲۳۶ کال پوري انگلييس او ناروېژي ژبو خپرې  و، دري، 

پاسه د  :ه  ل;7ت ۵۶ دنیا  شخيص  خپل  په  ته  د   هیوادونو  او  افغانانو 
مصداق، نبي  ډاک6ر  د  ورسوي.  ته  والو  مینه  کاندید    افغانستان 

مجاور احمد زیار او رحمت آریا په :یر   ډاک6ر استاذ سیستا�، اکادمیسن
اور دي چې په تک تنها صورت، په یو  تکDه :یDونکي او لیکواالن په دی ب

پردي هیواد او چاپیریال کې د اقتصادي ستونزو رسه رسه، د عوت مجلې 
مې\یا دعوت  د  د  یې  کې  :ن�  په  او   ویبپا�ې   ۲۴ چلول 

)www.dawatmedia24.com(    افغان او 
رسنیز    www.afghansabawoon.com سباوون دعوت  د  کې  $وله  په  او 

دومره کلونو لپاره جاري ساتل، د هر چا د وس کار  مرکز چلول او هغه هم د 
او افغان سباوون ویبپا�ې :لور ویشت ساعته    ۲۴ نه دی. د دعوت مې\یا

  تازه خربونه او اد¬ او سیايس تحلیيل لیکنې خپروي.

او ورکشاپونو کې برخه   نDیوالو علمي کورسونو  اړوند په  بزFر د خربیال� 
سندونه تر السه کDيدي چې مهم یې په  اخیستې او پایله کې یې عميل  

کوپنهاFن، برلین، هن;ري، پراګ او کییف کې چې هر Lل د شلو هېوادونو 
دولتي  لوی  $ولو  تر  ناروې  د  هغه  وو.  شوی  جوړ  F\ون  په  ژونالستانو 

په   NRK  $لویزیون کارونو  نورو  د  او  کDی  کار  توFه  په  ژورنالست  د  رسه 
مستند فلم چې د اروا.اد    Skuddene i Kabul :ن� کې یې د کابل ډزې

لوړ  ډیر  په  په هUو  $یم  وررسه  او  بزFر  را:رخي چې د  باندې  خان  داود 
د یادولو وړ دی. دا سرته   مرصف جوړ شوی او ډیرې جایزې یې 6Fلی دي

راوړنه السته  دی هëي  ویاړ  لپاره  افغانانو  او  بزFر  یو  د  چې  کله 
ی�ي رسن� کې تر دې Lایه  خربیال وکولی يش په یوې معتربې لوید  افغان

کلونو لپاره د ناروې د   ۱۵ ورسی+ي. د دې په :ن� کې محمد طارق بزFر د
معارف وزارت کې د مفتش دنده تر رسه کDې او هم یې د ناروې په دولتي 
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کاله کار کDیدی. اوسمهال د خپلو ډیرو فرهن;ی فعالیتونو    ۱۰ پوست کې 
:و کتابونو کار کوي چې    تر :ن� د رسمي ژباړن دنده هم مخته وړي، پر

 یې بشپD او یو شمیر به ئې وروسته د چاپ جوFه يش.    Lينې 

 :  د بېلگې په توگه

لغتونه لري چاپ ته  )۵۰۰۰۰نارویژی پ7تو لوی قاموس چې تر اوسه (   /۱
 کال په ترڅ کې به چاپ يش.  ۲۰۲۱ چمتو چې د همدې

 .  ترشیح رسهاو     ژباړې  د ان;لیيس له  لن\ۍ )۱۰۰۰  ( پ7تو  /۲

 .  متلونه د ان;لیيس له ژباړې رسه  )۱۰۰۰پ7تو (  /۳

 د دعوت د خپرو شوو لیکنو او مرکو کتابونه د کلکسیون په ب�ه د کار الندې    / ۴

 م کال چاپ شوی. ۲۰۱۹  ر.تيني کيسه (یوه افغانه .اپېرۍ په کيف کې) په    / ۵

 کله چې طوطي وت7تېد د ماشومانو کیسه. چاپ ته تیاره   /۶

 زموږ کاکا ُمراد (ډاک6ر ناکامورا) چاپ ته چمتو    /۷

۸ /An Afghan Beauty in Kiev   په ان;لیيس ژبه چاپ ته تیار  
 :  په علمی غون\و او سیمينارونو کې برخه اخيستل

 : د نDيوالو سازمانونو لخوا جوړ شوي د بېلگې په توگه

پر ۲۰۰۶د   / ۱ داپريل  ساینس    ۲۶او   ۲۵  کال  د  سیستم،  اکو  ((د 
د      او     نظر  الندې  نامه  تر  مخنیوی))  غربت  د  او  سیستم  اکو  او د  چلنجونه 

ملگروملتو د سازمان لخوا علمي کنفرانس او ورکشاپ چې د ډ¶ارک هيواد د  
 کوپنهاگن په .ارکې د دې هيواد د بهرنيو چارو وزارت په م5 جوړشوی وو. 

ق ۲۰۰۷د /۲ پورې، د  تر :لورمې  نه د جون  له دوهمې  انون  کال د جون 
اجن\ا د Lن;لونو   صنعتی هیوادونو  سرتو   G8 ( ای7ودونکو $ولنو له خوا د

تر نامه الندي د برلf .ار    په نه وهلو رسه د Fازونو د تولید کمولو اجندا)
 .  کې   د املان هېواد په پارملان (بون\سداگ)

ناروې د   ۲ تر   :خه د نومرب  ۲۹ اکتوبر    کال ۲۰۰۷ د /۳ پورې، د  دوهمې 
ایم .ار کې د مل;رو ملتونو لخوا کنفرانس: په نDۍ کې $ول ژوندي ترونده

او تر هغه    ۲۰۱۰ موجودات او په Lان;Dی توFه د هغوی ژوند کول، اوسیدل،
هیوادونو د چاپیریال ساتنې لوړپوړو   ۸۰  وروسته) په دې کنفرانس ک7ې د

 چارواکو برخه درلوده. 

تر  ۱۳ کال د سپتمربله ۲۰۰۹ د  /۴ پولن\ په Fدانسک پورې    ۱۹ :خه  د 
د     لخوا چې مرکز یی په سویس کې دی، د فنلند هيواد ۲۴ .ار کې د می\یا

اوبو د بی�ایه مرصف مخنیوي)     بهرنیو چارو (د  وزارت په مايل مرسته د 
هیوادونو ژورنالستان وربلل   ۱۷ ورکشاپ او کانفرانس چې د   ترنامه الندي

 . لوماتو له پاره جوړ شوی وو روزنې او مع ال شوی وو او د ژورنالستانو د

ناروې د    ۵  فربوري له ملDۍ نه تر   ۲۰۱۰  د     / ۵ نی6ې پورې د مل;رو ملتو او د 
حکومت له لوری د ($ولو ژوندي موجوداتو ساتنه او د دوامدارې پرمختیا له پاره  

 کارکول) تر نامه الندي د ناروي هيواد تروندهایم په .ار کې علمي کنفرانس. 

پورته يادو شويو کنفرانسونو تر :نگ په ډیرو افغا� غون\و کې چې د دې  
امریکا، ان;لستان، جرمني، ناروې، سوی\ن، افغانستان او نورو هيوادو     په

 کې جوړي شوي فعاله برخه اخيستې ده.

 ستاينليکونه: 

محمد طارق بزFر ملکزی د خپل فرهنگی چوپD په درشل ک7ې د امریکا په  
کې افغا� کلتوري $ولنه، په جرمني ک7ې د افغانستان د  شEيل کلیفورنیا  

نور $لویزیون، سوي\ن د ماملو .ار کې د      کلتوری ودې $ولنې، په امريکا کې 
دوست� فرهن;ی $ولنې، ناروې کې د افغانستان سفارت، او د سوي\ن کې د  
Lلمو پا:ون $ولنې له خوا په ستاینلیکونو او ویاړ غون\و رسه نازول شویدی.  

پ7تو، دری،    په شاوخوا   ۵۰۰۰  موړي د افغانستان د مختلفو اړخونو په اړه د نو 
نارویژي ژبو  او  ان;لیيس  په خپل کور� کتابتون کې    اردو،  او مجلې  کتابونه 

پخوا مينه او عالقه لري، همدا ډول په زرFونه     لري. بزگر د کتابونو رسه له ډير 
د افغانستان    چي په $ولو کې   ان�ورونه، وی\یوئې کس6ونو، سی ډي او کس6ونه 

  اړوند معلومات را$ول شوی د بزگر د کور� کتابتون برخه جوړوي.  

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

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

پورته ک@ه،    9یدړ  زمری ویده دی، له فرصت E9ه 

ړه،  ا پ@ی يې راواخيست او زمری یې کلک پرې وت

9وري چې بند په بند    ،کله چې زمری راوی¦ شو

شوی، زورهر چې    ت@ل  يې    Aومره  8ان  وواهه  يې 

ک@  نشو  راغی،  اخالص  خر  يو  کې  وخت  دې  ی، 

   ل:زمري ورته ووي

8ن¨ل نيم  نو  ک@م  خالص  زه  دې  تاته    که  به 

زمري له پfو يې پ@ی    دروبfم، خره وررسه ومنله د

يې   8ان  او  راپاAيده  زمری  چې  کله  ک@،  خالص 

وه ويل زه تاته نيم  ااړ رو وAنVه، نو خره ته يې مخ و 

  .8ن¨ل نه درکوم

  : خره وويل

 .همداسې ژمنه وک@ه  ولې تاخو لu مخکې رارسه

  : زمري ورته وويل

نيم 8ن¨ل نه بلکې 2ول تاته پريuدم، 8که په داسې  

راپاAيuي او زمريان ت@ي او   9یدړان 8ای کې چې  

خره پرم~ خوشې کيuي، هلته نور ماته    بيا بvته د

  نه دي په کار.اوسيدل 

بايد دومره    :درس نشو  غهيMکله  او خوبويل  افل 

او بيا خرو رسه د خپل 8ان    مو وت@ي،  9ېدړانچې  

  .خالصولو په پار معاملې ته اړ شود 
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abuses, including sexual abuse. Afghanistan 
continued to be, according to UNAMA, “one 
of the deadliest countries in the world for 
children”, with both pro-government and anti-
government forces responsible for more than 
700 child casualties each. In October, First 
Vice-President Amrullah Saleh announced 
ordering the arrest of an individual who 
reported civilian casualties in an Afghan 
government air strike on a school, which had 
killed 12 children. Later, the Takhar 
provincial governor’s spokesperson reported 
that he was removed from his position for 
reporting on child civilian causalities caused 
by the Afghan security forces. 
Impunity 
The peace agreement between the USA 
and the Taliban made no mention of human 
rights or of women. Under the agreement, 
impunity was preserved for serious crimes 
under international law by all parties. In 
September, the US administration 
cemented this position by imposing 
sanctions, including asset freezes, against 
the Prosecutor of the ICC, who was poised 
to lead an investigation into war crimes and 
crimes against humanity by all parties to the 
conflict since 2003. 
Right to health 
Afghanistan’s weak health care 
infrastructure was overwhelmed when 
COVID-19 swept across the country. A total 
of 52,011 cases and 2,237 deaths were 
recorded, which almost certainly did not 
represent the true scale of infection in the 
country. In most Afghan provinces there 
was no possibility of receiving a COVID-
19 test, and samples were transported to 
the capital. The government’s response – 
implemented with the support of 
international donors – was sharply 
criticized, with allegations of corruption, and 
people with the greatest need of assistance 
being left behind. During quarantine, there 
were many reported cases of poor 
households having not been included in lists 
for the distribution of bread because they 
were not members of the community 
mosque, while those who were relatively 
better off received bread. 
Internally displaced people, who were 
already living in precarious conditions 
before the pandemic, faced particular 
difficulties in accessing health care and 
basic amenities. Across the country, the 
number of people living in poverty remained 
high, at 55% of the population, and this 
figure was predicted to rise because of 
economic slowdown caused by the 
pandemic. 
Refugees and internally displaced people 

Iran, Pakistan, Turkey and EU countries 
continued to forcibly return migrants and 
asylum-seekers to Afghanistan, in violation 
of the principle of non-refoulement. These 
returns, which slowed for a period during 
the pandemic, were alarming in light of the 
health care situation in Afghanistan, the 
unabated conflict, and high levels of 
poverty. 

The Iranian authorities forcibly returned 
nearly 700,000 people between 1 January 
and 31 October. Iranian border forces were 
also responsible for attacks on Afghan 
migrants, including cases of torture and 
drowning in May and an arson attack on a 
vehicle carrying migrants in June. The 
attacks were not investigated, and no action 
was taken against the perpetrators. 
According to the International Organization 
for Migration, there were 4 million people 
internally displaced in Afghanistan in 2020, 
an increase from 1.2 million in 2016 and half 
a million in 2013. Throughout this time, 
internally displaced people languished on 
the brink of survival, in many cases living in 
densely populated camps and facing 
constant difficulties accessing clean water, 
health care and employment. Their situation 
deteriorated further as a result of the 
COVID-19 pandemic. 
Women’s and girls’ rights 
Violence against women and girls 
Women and girls continued to face gender-
based discrimination and violence 
throughout Afghanistan, especially in areas 
under Taliban control, where their rights 
were violated with impunity and violent 
“punishments” were meted out for 
perceived transgressions of the armed 
group’s interpretation of Islamic law. 
Violence against women and girls remained 
chronically under-reported, with women 
often fearing reprisals and lacking 
confidence in the authorities if they came 
forward. According to the Afghanistan 
Independent Human Rights Commission 
(AIHRC), more than 100 cases of murder 
were reported during the year. Where these 
cases were reported, there was a persistent 
failure to investigate them. In some cases, 
victims of violence came under pressure 
from their communities or state officials to 
withdraw their complaints, or “mediation” 
was used to resolve complaints beyond the 
protection of the law. As a result, there was 
widespread impunity for the perpetrators of 
beatings, killings, torture and other ill-
treatment, and corporal punishments. 
Women’s participation in government 
Women’s participation in government 
remained limited despite some key 
improvements in the situation of women 
since 2000. Women’s participation in roles 
in provincial and local governments 
remained largely restricted, particularly in 
the social protection and education sectors. 
The few women in government faced 
intimidation, harassment and 
discrimination. They were not able to 
access office resources on equitable terms 
with male colleagues and were often denied 
overtime work and payment. Women were 
further denied adequate opportunities in 
decision-making roles and the attacks they 
faced while working in government offices 
were rarely investigated, with impunity 
persisting for the perpetrators. 
Children’s rights 

Children continued to face harassment and 
sexual violence. Despite the sexual abuse 
of children being well-publicized, and the 
abusive practice of “bacha bazi” (male 
children being sexually abused by older 
men) being criminalized in 2018, the 
authorities made little effort to end impunity 
and hold perpetrators accountable. 
Children lacked adequate opportunities to 
pursue their right to quality education. 
According to UNICEF, over 2 million girls 
remained out of school, and according to 
government figures about 7,000 schools in 
the country had no building. Large numbers 
of children continued to be pressed into 
forced labour or begging on the streets. 
Freedoms of expression, association and 
assembly 
The conditions grew more difficult for 
journalists, media workers, and activists to 
function due to increasing insecurity and the 
targeted killings of activists, journalists, and 
moderate religious scholars. Journalists 
raised concerns over the lack of access to 
information and did not enjoy adequate 
protection from attacks by armed groups. 
The government introduced a draft 
mass media bill, which would have imposed 
further restrictions on the right to freedom of 
expression. It was forced to withdraw the bill 
in the face of widespread criticism. 
Discussions were ongoing in parliament 
over a draft bill on public gatherings, strikes 
and demonstrations, which if passed would 
significantly restrict the right to freedom of 
peaceful assembly. 
The cabinet rejected a third draft bill on 
NGOs after Amnesty International raised 
concerns that it placed unnecessary 
restrictions on registration processes and 
operational independence. 
Human rights defenders 
Attacks and targeted killings against 
activists, human rights defenders and 
journalists increased. Human rights 
defenders continued to come under attack, 
facing intimidation, violence and killings. In 
March, government officials in Helmand 
province physically assaulted human rights 
defenders who had alleged corruption. 
They needed hospital treatment for their 
injuries. In May, Mohammad Ibrahim Ebrat, 
a facilitator of the Civil Society Joint 
Working Group, was attacked and wounded 
by unknown gunmen in Zabul province. He 
subsequently died of his injuries. In June, 
two staff members of the AIHRC, Fatima 
Khalil and Jawad Folad, were killed in an 
attack on their car in Kabul. 
In December, the Afghan government 
established the Joint Commission for 
protection of human rights defenders and 
civil society activists in Afghanistan. The 
Commission will work under the Second 
Vice-President Mohammad Sarwar Danish, 
and the members include activists and the 
AIHRC. It remained too early to assess the 
Commission’s effectiveness in protecting 
activists or ensuring attacks and threats are 
investigated and perpetrators are 
prosecuted. 
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AFGHANISTAN 2020 
The current conflict in Afghanistan entered 
its twentieth year and continued to claim 
large numbers of civilian casualties. Attacks 
by the Taliban and other armed groups 
deliberately targeted civilians and civilian 
objects in violation of international 
humanitarian law; sites that were attacked 
included a maternity hospital and 
educational institutions. There was no 
accountability for these crimes as impunity 
persisted. Women and girls continued to 
face violence, harassment and intimidation. 
Violence against children persisted. Afghan 
asylum-seekers continued to be forcibly 
returned to Afghanistan, particularly from 
Iran where some had been attacked by the 
Iranian security forces. The Afghan 
Government established a Joint 
Commission for protection of human rights 
defenders and civil society activists in 
Afghanistan; the Commission will work 
under the Second Vice-President 
Mohammad Sarwar Danish, and the 
members include activists and the 
Afghanistan Independent Human Rights 
Commission. 
Background 
In February the Afghan Taliban signed a 
peace agreement with the USA ahead of a 
proposed withdrawal of US troops. The 
agreement included a pledge to release “up 
to 5,000” Taliban fighters held in Afghan 
government prisons from a list initially given 
to the USA, in exchange for 1,000 members 
of the Afghan security forces held by the 
armed group. The Afghan government 
resisted releasing 400 fighters from the list, 

who were alleged to be responsible for 
serious crimes. The proposed release of 
certain Taliban fighters also triggered 
concerns from France and Australia as it 
included those responsible for killing their 
soldiers. However, under pressure from the 
USA they too were released; a few who 
were accused of killing foreign citizens were 
subsequently transferred to Qatar. 
Eventually, more than 5,000 Taliban 
prisoners were released, including 
prisoners accused of serious crimes. 
The US-Taliban peace agreement deferred 
the question of a political settlement in 
Afghanistan to direct talks between 
representatives of the Afghan government 
and various mainly political groups on one 
side, and representatives of the Taliban on 
the other. The so-called “intra-Afghan talks” 
began in September in Doha, Qatar. There 
was little representation of women on the 
side of the Afghan government, and no 
representation of women in the Taliban 
delegation. There was also no 
representation of conflict victims, despite 
the demands of human rights groups. By 
December, the negotiating teams had only 
agreed on an internal guiding principle for 
the negotiation processes. 
Armed conflict 
Despite the peace talks, the armed conflict 
continued to see civilians injured and killed 
throughout the year and a rise in the number 
of people internally displaced. According to 
the UN Assistance Mission in Afghanistan 
(UNAMA), 2,177 civilians were killed and 
3,822 wounded between 1 January and 30 
September. Although the figures 
represented a 30% reduction in civilian 

casualties compared with the same period in 
2019, the number of civilian deaths remained 
almost the same. 
UNAMA reported that the Taliban was 
responsible for 45% of the civilian casualties, 
and the armed group calling itself the Islamic 
State in Khorasan was responsible for 7% of 
the civilian casualties between 1 January 
and 30 September. Armed groups were 
collectively responsible for the deliberate 
targeting and killing of civilians, including 
teachers, health workers, humanitarian 
workers, judges, tribal and religious leaders, 
and state employees. The attacks included 
violations of international humanitarian law, 
including war crimes, with civilians and 
civilian objects deliberately targeted. In May, 
a maternity hospital in the Dasht-e-Barchi 
neighbourhood in the west of the capital, 
Kabul, was attacked by gunmen. They killed 
24 people, including new-born babies, 
pregnant women and health workers. No 
group claimed responsibility for the attack. 
Pro-government forces were responsible for 
more than a quarter of all deaths and injuries 
between 1 January and 30 September, with 
602 people killed and 1,038 injured. These 
included 83 people killed and 30 injured by 
international military forces. According to 
UNAMA, the number of civilian casualties 
attributed to the Afghan National Army had 
increased in comparison to the previous 
year, mainly from airstrikes and ground 
engagements. UNAMA said violence 
increased in the lead-up to the peace talks. 
Children continued to be recruited for 
combat, particularly by armed groups and 
the Afghan security forces – pro-government 
militias and local police – and faced multiple 
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