
 

 مو مبارک) کلیزه ۳۳د دعوت خپرونې دیرشمه (   
ان افغانستان رخپری)ي چې % مه) %$ه په داسې وخت کې۲۴۱د دعوت دا (

نا:اپي بدلولونو شاهد دی. د افغانستان اسالمي جمهوریت سقوط او  د لویواو
ډېرو د طالبانو  واکمنی هغه :ه چې ډیر ژر او په نا:اپي ډول تر رسه شول 

تر اوسه د دې پوGتنې Fواب نه دی موندلی چې دا هر :ه ولې او  فغانانو الا
 په :ه ډول او دومره ژر وشول. 

دا هر :ه چې وشول، :نIه وشول او ولې وشول که د دې پوGتنو Fواب پر 
علومه او توره راتلونکې فکر وکMو Fای پری)دو او د افغانانو په بېوسK، نام

د ويش چې افغانان د ول)ې، بېکارۍ او له یه کول په کار دی او :ه با:چې 
د ملIرو ملتونو د اVکلونو له  دې زیات د اقتصادي ترینIلتیا رسه مخ نه يش،

رسه مخ او ورځ تر ورFې دا  له بحران مخې له نیWیی زیات افغانان د ول)ې
 شمېره پورته Fي. 
معلوم او Gکاره دی دوی  تر اوسه هغه :ه چې سه کM خوطالبانو واک تر ال

پر مخ یويس او د افغانانو  د دې وړتیا نه لري چې حکومتي چارې په سمه تو%ه
 احساسات، غوGتنې او رضورتونه درک کMي. 

د حکومت او نظام  يافغانان په مجموع کې د ژور خفکان او غم رسه مخ د
و له منgه الړ، اردو اډانه او چوکاټ چې وروستیو شلو کلونو کې جوړ شوی و

او پوFي وسایل ال تر اوسه طالبانو ته مهم نه دی او له دې درکه عاجز دي 
 اردو درلودل :ه مانا لري. يلله پاره د م هېواد چې د یو نظام

ورتونه او رضه غواړو چې د وخت او افغانانو حساسیت، کله طالبانو په کل
روان سیالب په مخه او د تورمخو  غوGتنې درک کMي او پرین)دي چې افغانان

وروسته د هر ډول راتلونکې  %اونjیانو د دسیسو او غوGتنو Gکار يش له دې
 چې په خپل ولس اودي او دا دوی دروند مسئولیت د طالبانو په غاړه دی 

د %nو او دسیسو Gکار کی)ي دا  انو%اونjي یود تورمخ که هېواد تکیه کوي او
غوره  کومه الر او خط وخت په تېریدو روGانه يش چې طالبانوسته د به ور
  کوي

کلیزې مبارکي تاسو  ۳۳ رشمېرېدیپه پای کې یو Fل بیا د دعوت د د
ته  ، د عوت مېjیا Vولو درنو همکارانو او مینه والوVولو Gاغلو او اغلو

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

 ۲۰۱۸ - ۱۹۸۸ت له دعو
 مینه او درنtت

 محمد طارق �زگر
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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. 
په هيواد كې د سولې، ولسواك[، 5ولنيز عدالت، و9@یزو حقونو، د مطبوعاتو خپلواکي، د قلم      

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 اكaيت  لنVه كه ووايو د دموكراتيكو 

او د هغې ساتل او    په خوRه د يو غfتىل او منيل مركزى ميل حكومت د جوړيدو  منe ته راتلل 
او    مالت@  رNا كې د دعوت ميل خپرونه خپله مبارزه  په  او هدف دى چې د هغه  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 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.    
  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
تينى نه كوي. دعوت د افغان ولس ريfاستازیتوب ډلې او غیر سیايس سيايس 

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

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. بانکی یا د دعوت په پاسنئ پوستى  )پيسېخپلې مرستې (
رسنیو  ود دعوت د خپلواک افغانستان خلك دي.د دعوت مايل منبع د 

ره ستاسو مايل امرکز د فعال ساتلو او د شوو ژمنو د پوره کولو له پ
توب او الRه پرمخت� زیری دی. هر افغان باید یمرستې زموږ د بریال

خپل مسئولیت ،  و پر8ای د عمل ډ9ر ته راوو8يربتر خپله وسه د خ
  ه د خربو.پوره ک@ي وخت د عمل دی ناحساس او 
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 د هېواد روان وضعیت او د لوستو 	وانانو مایويس 

 صبغت الله عاطف 

وروسته له هغه چې طالبان د افعانستان په والیتونو او پالزمېنه حاکم 
6ولنیزو رسنیو کې ډېر شمېر 2وانان خپل غرېو نیويل او  شول، په  

ژړغو< تصویرونه په والونو او س>وریو نرشوي او په دې تو7ه د خپلو  
  احساساتو اظهار کوي.

پالل   او  لوی  را  کې  جمهوریت  په  2وانان  لوستي  دغه  ده،  Iکاره 
شوي، د جمهوریت تر چرت الندې یې زده کLې وکLې، د بیان ازادۍ 

  ژوند نورو ډېرو اسايس حقونو Qخه برخمن شول. او د  
ميل ارزIتونه چې یو وخت لیالم او بې قدره شوي وو، په جمهوریت  
د   یې  ته  خلکو  او  شوې  وXانWل  یې  ور2ې  وشو،  درناوی  یې  کې 

  ارزIت په اړه پراخ پوهاوی وشو.
او د ازادۍ او ميل بیرغ  که د یو ميل ارزIت (ميل بیرغ) مثال راوړو،

ه 2ان`Lو شویو ور2و کې مو له ميل بیرغ رسه د خلکو مینه  لپاره پ
نو پوهیدلی شئ چې دا نaان د 2وان قرش لپاره  ننداره کLې وي، 

  Qومره باارزIته دی.
مثال   Iه  بل  یو  یې  XانWل  ور2ې  2واکونو  امنیتي  ميل  هېواد  د 
او   کیدل  ستایل  رستیري  هېواد  د  به  ورځ  دې  په  چې  يش  کیدای 

به له خپل  ته  ان`ېزه ورکول کېده، خو اوس خلکو   Lو رستېرو د مالت
خلک احساسوي چې له یو ميل پوځ Qخه بې برخې دي، ميل بیرغ  

  یې Iکته شوی او منتخب ولسمرش یې تبعید شوی دی. 
د ميل بیرغ Iکته کېدل، د ميل پوځ 7ونi برخلیک او له هېواده د  

جمهوریت پلویان ولسمرش تبعید رIتیا هم 6کان ورکوونکي وو او د 
  یې ذهناً و2پل. 

  Iه نو، یعنې موږ په پوره تو7ه مات شوو؟ 
  تاسو مو خپل راتلونکی تیاره وینٔي؟

به   ازادي  بیان  د  یاست،  محروم  حقه  له  ازادۍ  فردي  د  کوئ  فکر 
  مقیده وي او نور به د خپلو حقونو لپاره غr پورته نه شئ کLای؟ 

ه کار، باید تر یوه بریده اول خو په دومره لوړه کچه مایويس نه ده پ 
انعطاف  کې  ویناوو  خپلو  په  چارواکو  طالب  2که  واوسو،  من  هیله 
Iودلی، بیا که وw7و چې رIتیا هم مونr یو بد وضیعت ته تلونکي  

  یو، نو ایا ماتېدل او مایويس یې حالره ده؟ 
یعنې اوIکې توی کLو، وژاړو، الس تر زنې کېنو او ننداره وکLو چې  

  نکي رسه Qه کیrي؟زمونr له راتلو 

مونr باید له انسجام پس په خپل قوت باور ولرو،  ،  نه په هیx صورت نه
دا هېواد او دا خاوره خپله وw7و او هغوی چې دلته حاکم دي باید کار 

  وکLي او د خلکو ارادو رسه په تقابل کې واقع نه يش. 
ره  د خپلو ميل ارزIتونو ساتلو لپا مونr به کله هم غيل نه پاتې کېrو،

  xبه اوچت ساتو او په دې الره کې به د هی rبه مبارزه کوو، خپل غ
  ډول ویرې او ډار احساس نه کوو.

دلته باید ولسواکي او د بیان ازادي وي، ميل پوځ ولرو، دیني او ميل  
  ارزIتونه، ميل هویت او ميل سمبولونه مو باید خوندي وي.

اIونکی و او  زمونr ډېر شمېر مل`رو هغه وخت چې وضیعت خورا 7و 
هره شېبه د چاودنو او هديف وژنو وېره وه، په هسکه غاړه مبارزه وکLه،  
د   یوازې  بس  لرو،  2وانان  رسIندونکي  او  زړور  ه{غه  هم  اوس 

  مایوس~ له دې 7ردابه راوتل غواړي. 
اوس خو زمونr مسٔولیت ال دروند شو او ال ډېرو ه�و ته اړتیا ده تر 

  r د ارادو رسه سم مدیریت يش.Qو زمونr او ستاسو هېواد زمون
  !ژوندی دې وي افغانستان

 رسلوړي دې وي زمونr باشهامته او زړور 2وانان

يو کس په فاحشه خانه کې مL شو او يو بل کس په جومات  
  ! کې

  .کې وو خلکو خپل قضاوتونه وکLل 2که عقل يې په سرت7و  
خو لوم�L کس د نصيحت لپاره فاحشه خانې ته تلىل وو او 

  .دوهم هغه د بو6انو د غال لپاره جومات ته 
عقل مو له سرت7و رس ته ور ستون کLئ او د يو بل په اړه له 

  .قضاوتونو ت� شئ 
  :دا ومنئ

 هر د ږيرې واال مؤمن نه دى،
 هر خوږ ژ� چاپلوس نه دى،

 خنديدونکى خوښ نه دى، هر  
او هر Qوک چې پىل روان دی يا پر بايسکل سپور دی، هغه  

 .غريب نه دی 
 ډېر زر قضاوت مکوئ 
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اصل   بدلون د ژوند يو   

 
 قدرت الله هېوادپال 

بدلون د ژوند يو اصل دی، هیQ xه پر خپل حال نه پاتيrي، هر Qه بدليrي،  
او 2ينې يې زموږ پر 2ينې وخت دا بدلونونه زموږ له خوIې رسه سم وي  

خوIه نه وي چې موږ يې خپله ناکامي بولو، يا مو زړه ماتې کوي، خو ژوند 
ماتيدنې رسه 2ان   زړه  له هر  بريايل هغوی دي چې  نه دريrي،  هی�کله 

 راغون� او بیا راپاQيrي.
سختې   هېواد  پرمختليل  هر  نن  د  را2ي،  سختې  هېوادونو  او  ملتونو  پر 

Q ه چېQ ت لري زحمت او خواري  7اليل دي، هر هغهIوک فکر کوي ارز
غواړي، انسان عموماً له شته حالت رسه خوښ وي، رسه لدې چې Iه به 
پوهيrي شته حالت دومره Iه نه دی، خو له بدلون Qخه په شعوري يا غیر  

  شعوري ډول ويريrي.
بدلون عموماً له ويرې او ابهام رسه مل وي، زموږ باور تر ډيره پر دې والړ وي  

Qه زموږ په الس کې دي او هر Qه چې وغواړم کوالی يې شم، نو    چې هر
د  مو  لرل  کې  واک  په  Qه  هر  دا  نو  شو  مخ  رسه  بدلون  له  موږ  چې  کله 
پوIتنې الندې را2ي، چې د دې پوIتنې سبب 7ر2ي چې که چ�ې هر  

  Qه مې په واک کې نه دي نو زه به Qه کLم. 
ي په اړه باور نه لرل د ويرې سبب  دا ابهام يا ناباوري پيدا کوي، دا د راتلونک

7ر2ي، او ويريدونکي شخص Qخه بيا ډير Qه خطا وي، نو 2که له هر Qه 
  تر 6ولو دا مهمه ده چې يو Qوک پوه يش چې يو Qه پرې Qه اغېزه لري.

ته له دوه ډوله فکر   انسا< فکر په اړه ويل کيrي چې عموماً خلک ژوند 
فکر کوي ژوند کې هر Qه ثابت  رسه 7وري، يو ډول يې هغه خلک دي چې 

دي او د ډيريدو امکان يې نشته، هر Qه له پيله ويشل شوي دي که در ونه 
يوه   ژوند  چې  دی  دا  يې  فکر  ډول  بل  بيا  دررسيrي،  نه  بيا  نو  رسيدل 
دوامداره پروسه ده، رضور نه ده چې Qه دررسيديل دي خو ته کوالی يش  

  ه کوالی شی.چې له دوامداره ودې يا ه�ې رسه ډير ترالس
که ژوند ته د يو ثابت واحد په تو7ه و7ورئ نو 6اکلې پايلې لري نو هر کله 
چې هغې 6اکلې پايلې ته ونه رسيدئ ناهيلې کيrئ، لکه که چ�ې تاسې 
خربو اترو ته لدې فکر رسه کينئ چې پر ميز 6اکلې اندازه پيسې دي پدې  

6ولې يا لr تر لrه سرته برخه  خربو اترو او مذاکره کې بايد ه�ه وکLم چې دا  
يې خپله کLم، يعنې دا باور ولرئ چې پيسې 6اکيل او د ډيريدو امکان يې  

  نه شته. 

لدې فکر رسه به مقابل لور ته د دIمن په سرت7ه 7ورئ يا به دا فکر کوئ  
چې د هغې برخه کمه يش تر Qو زما ډيره يش، يا به حاالتو ته دا فکر کوئ  

ما په تاوان دي او د حاالتو بدليدل زما د نيم`Lتيا  چې هر Qه وکLم حاالت ز 
  او وروسته پاتې کيدو سبب 7ر2ي.

خو که يوه دوامداره او مخ پر وده فکر ورته ورکLئ نو ډير Qه ته رسيدالی  
شئ، اوس که همدې خربو اترو ته له دې اړخه و7ورئ چې د دې پر 2ای  

ډيره کLم، ولې دواړه  موږ يو بل ته مقابل شو او د هغې 7>ې پر کمولو خپله
کار ونه کLو او اصل لوی نه کLو، نو که چ�ې پر ميز پيسې ډيرې يش يا  

  داسې فکر ورته وکLو چې اصل ډير يش نو د دواړو 7>ه به Iه يش. 
حالت  د  چې  7ورئ  نظره  نقطې  لدې  ته  حالت  هر  تاسې  رسه  فکر  لدې 

ظر الندې کLم  بدلیدل زما په واک کې نه دي، خو زه کوالی شم هغه Qه تر ن
چې کوالی يش پر ما مثبته اغېزه وکLي، وررسه دې ته و7ورئ چې د مقابل  

  لوري په اوسني حالت کې Qه 7>ه ده او Qه غواړي. 

اوس که ب�ته د ابهام او ويرې بحث ته راشو، نو بدلون نه دريrي، هر Qه 
بدليrي، مهمه پکې دا ده چې يو Qوک Qرن`ه کوالی يش 2ان لدې بدلون  

عيار کLي، که په ژوند کې اهداف لرئ، نو اهداف مو پر 2ای پاتې دي، رسه  
  Iايي يوازې هغه اهدافو ته رسيدو الره چاره مو بدله شوې وي. 

د ابهام له منWه وړلو تر 6ولو آسانه او Iه الر 2ان پوهول وي، او هر Qومره  
چې پوهيrئ، رس مو خالصيrي چې هیQ xه ثابت نه دي، هر بدليدونکي 

ته بايد تيار اوسئ، وررسه پر دې هم پوهيrئ چې هر Qه زموږ په حالت  
واک کې نه دي، که له عقيدې اخوا هم ورته فکر وکLئ، هر Qومره چې په  

  حاالت پيچيل کيrي هغومره د يوه شخص له واکه و2ي. 
اغېزه ده، او هر    )فک>ورونو(  د پيچلوايل يو اصل پر حاالتو د ډيرو عاملينو

>و په ر�ا کې عمل کوي، نو 2که هره هغه چاره چې ډير عامل بيا د خپلو 7 
د همدې   )عامل� ( فک>ورونه بیا  سختيrي،  وړاندوينه  يې  همدومره  ولري 

يوه   له  او  بدلوي  2ان  چارې  پيچلې  کبله  له  تقابل  او  معاملو  د  عاملينو 
  دوامداره به� ت�يrي. 

ا بهام او  بدلون د ژوند اصل دی، هر Qه بدليrي، لدې بدلون رسه اړونده 
ويره زموږ پر احساساتو اغېزه کLي، دا احساسات بيا Iايي موږ داسې الرو  
چارو او کLو وړو ته برابر کLي چې په عادي چارو کې يې Iايي ونه کLو، نو 
بايد پوه يش چې زما پر احساساتو يې Qه  2که له هر بدلون رسه Qوک 

  ندې راويل.اغېزه کLی او Qرن`ه دا احساساتو زما پريکLې تر اغېزې ال 
  له بدلونه بهرته ت�يدو لپاره، Iايي النديني 6کي په پام کې ونيسئ.
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بدلون   )۱( دا  چې  کوئ  فکر  نن  که  پاتيrي،  نه  حال  خپل  پر  Qه   xهی
ستاسې په 7>ه نه دی نو Iايي د همدې بدلونونو له کبله به له داسې الرو  

په  مو  به  هغه  چې  شئ  مخ  رسه  چارو 
  7>ه وي.

بدلون په خپل ذات کې Iه او بد نه  )۲(
وي، هغه فکر چې تاسې يې دې بدلون  
ته لرئ، هغه يې Iه او بد 6اکي، و7ورئ  
چې تاسې يو بدلون ولې Iه يا بد w7ئ، 

   او آیا دا قضاوت مو پر 2ای دی.
له بدلون رسه د واک له السه ورکولو  )۳(

بیويس   دا  وي،  مل  احساس  بيوسئ  يا 
ه�ه وکLئ دغه د بيوسئ احساس مطرح کLئ،  Iايي د خپ`ان سبب يش،  

انسان په هیx صورت کې بې وسه او بې توانه نه دی، يوازې Iايي د خپ`ان  
ته د   واچوي چې دې  ته الس  نه غواړي هغه چارې  کبله  له  احساساتو  يا 
بيوسئ احساس ورکوي، هر Qوک د خپلو حاالتو بدلولو توان لري، اوس  

 حث دی.چې دا ه�ه کوي يا نه، هغه بيل ب 
او   )۴( نشتون  معلوماتو  د  ابهام  وي،  مل  ويره  او  ابهام  رسه  بدلون  له 

احساساتو بې واکئ له کبله رامن  ته کيrي، 2ان پوه کLئ او پر احساساتو 

له   ”د يو Qه نه کولو يا د يو Qه نه کولو توان نه لرلو“ واک ولرئ، ويره مو
Qه کوالی شئ،    کبله رامن  ته کيrي، 2ان پوه کLئ چې پدې بدلون کې 

کوم توان لرئ چې دا بدلون د 2ان يا د نورو په  
  7>ه واړوئ.

په   زموږ  دې  چاره  هره  ژوند  د  چې  ده  نه  مهمه 
خوIه وي، هر Qه د بدلون په حال کې دي، کله  
کله يو نيم بدلون ډير لوی وي او هر Qوک پرې  
غrيrي چې د دغې غrيدو له کبله موږ فکر کوو  

مهم وي چې هر Qوک يې  دا بدلون به رIتيا هم  
بايد   وکLي، خو  اغېزه  پر هر چا  او Iايي  يادوي 
موږ 6ول پوه شو رضور نه ده هغه چې 6نi ته  

  چې 6ول ناQي تاسې هم وررسه په ن�ا شئ. 
2ان پوه کLئ بدلون چې آیا دا بدلون تاسې ته په شخيص تو7ه مهم دی، 

کوالی شئ، Qه پر تاسې Qه اغېزه لري، آیا د دې اغېزې بدلولو لپاره Qه  
اغېزه لري، ولې دا اغېزه Iه يا بده ده، زه Qه توانونه لرم، Qرن`ه کوالی شم  
لدې بدلون رسه 2ان عيار کLم، عقيده او پر الله توکل هم د همدې عيارولو  

  برخه ده. 
له بدلون Qه د ويرې يوه لويه برخه 2ان بې واکه احساسول وي، او هی�وک 

غواړي چې Qرن`ه کوالی يش لدې بدلونه    بې واکه نه دی، يوازې هغه فکر 
 Iه 7>ه واخيل، فکر وکLئ الره به پيدا کLئ. 

  

د نامتو کوملبيایي لیکوال !ربيل  

 !ارسيا مارکيز له نظره ژوند 
 نوراحمدعايل

کلن~ کې پوه شوم چې مور7انې تر 6ولو هوIيارې او په هرQه    ۱۵په   √
 .Iې پوهېrي خو کله،کله پالران هم بيا يو Qه 7وزاره کوي

کلن~ کې پوه شوم چې ناسم او خراب کار که په هرQومره بهرتينه    ۲۰په   √
 .او احسنه طريقه هم رسته ورسېrي چندان کار ندی او فايده نه لري 

وم چې ¨ خوری ماشوم مور له يوې بهرتينې اته  کلن~ کې پوه ش  ۲۵په   √
 .ساعته ور2ې او پالر له ارامې اته ساعته شپې Qخه بې برخې کوي

کلن~ کې پوه شوم چې قدرت هغه کشش او جاذبه ده چې نارينوو ته    ۳۰په   √
 .خلک ورماتوي او کشش و جاذبه هغه قدرت دی چې WIينه وو ته خلک ورماتوي 

په م�اث   ۳۵په   √ راتلونکی هغه Qه ندي چې  پوه شوم چې  کلن~ کې 
 .راپاتې دي بلکې هغه شی دی چې خپله يې جوړوو

نېکمرغي راز په دې کې نه دی چې هغه   کلن~ کې پوه شوم چې د  ۴۰په   √
کار رسته ورسوو چې خوIېrي مو ، بلکې هرکار چې رسته رسوو بايد خوښ  

 .يې کLو او په مينه يې رسته ورسوو 
فيصده هغه Qه دې چې انسان    ۱۰کلن~ کې مې زده کLل چې د ژوند    ۴۵په   √

فيصدو په اړه غرب7ونونه او عکس    ۱۰دې  فيصده نور يې د   ۹۰ته پېaېrي او  
 .العملونه دي 

کلني کې پوه شوم چې کتاب د انسان تر 6ولو بهرتين دوست او    ۵۰په   √
 .په پ>و سرت7و پ�وي او متابعت تر 6ولو بد ترين دIمن دی

کلن~ کې دې خربې ته ورسېدم چې واړه تصميمونه بايد په مغزو   ۵۵په  √
 .او غ¬ تصميمونه بايد په زړه کې ونيول يش

کلني کې مې رس خالص شو چې بې له مينې هم 2ان قربا< کولی   ۶۰په   √
 .شو ، خو بې له قربا< هيx وخت مينه نشو کوالی

خوند اخيستلو  کلن~ کې پوه شوم چې انسان له اوږده عمر Qخه د   ۶۵په   √
د  باید  Qهلپاره  هغه  دي  مهم  او  الزم  چې  رسبېره  خوړلو  به  Qه  هم هغه 

 .وخوري چې زړه يې ورته کېrي
کلن~ کې پوه شوم چې ژوند په Iو او د رنi په پرو(کارتونو) لوبه  ۷۰په  √

 .کول ندي، بلکې په خرابو او کمزورو پرو Iه لوبه کول دي
ان تر هغه چې په 2ان پوهېrي چې  کلن~ کې پوه شوم چې انس  ۷۵په   √

ال رسېدلی نه دی او الره ورته پاتې ده خپل رشد او ک{ل ته ادامه ورکوي  
خو چې په دماغو کې يې ور و7ر2ېدل چې بس ا¨ رسېدلی او تکميل يم،  

 .نو پوه شه چې خرابېrي و خوسا کېrي
ر 6ولو  کلن~ کې پوه شوم چې مينېدل او په يو چا 7رانېدل د دنيا ت  ۸۰په   √

 .خوږ او لوړ خوند دی
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د طالبانو خطر  
 افغانستان او ن�ۍ ته

 عبدالله خيرب 

دا چې جن�wپليو افغانانو تر هر Aه ډېره اړتيا سولې  
ته درلوده، دا دی جن� ودريد او افغان وژنه بنده  
شوه. طالبانو هم 5ولو افغانانو ته عفوه اعالن ک@ه،  
افغانانو چې د اخرت درې ور8ې اوربند ته يې ات�ونه  
او خوشال[ کولې، د طالبانو افغان بfنې او جن�  
دا   چې  دا  وي.  ک@ي  خوشاله  مرو  هرو  به  بندۍ 
افغان بfنه او جن� بندي به Aومره دوام وک@ي، په  
  vA کاره يش. که دوی د تېر پهR راتلونکې کې به

د  ک@ي،  پورې  الس  پر 8ور  خلکو  د  او    بيا  يو Rه 
5وملنيل نظام د جوړولو پر 8ای د و9@و په وېfتو  
توپان   وړۍ  يې  به  بيا  و9ر8ي،  پسې  ملونwونو  او 
طالبانو   د  نيش.  جوړه  ترې  به  ش@ۍ  او  یويس 
په   يې  ده، که  ډکه  له سختدريزۍ  مذهبي ت�الره 
مکمله تو9ه عميل کوي، هم د هيواد د بربادۍ المل  

ازغی پيدا کېuي،    9ر8ي او هم د ن@يوالو په حلوا کې 
ن@يوال به يو 8ل بيا اړ يش چې د دې ازغي لپاره د  

  حلوا کاسه په بل مخ واړوي. 
ک  5ولنه  په  زموږ  او    ې 8ا�ر9ی  بدنام  عمومآ 

ويروونکی نوم دی، م�ر په اسالمي امارت کې په  
فدايي او اشتشهادي بلل کېuي، په اړه يې په لس�ونه  

ه  طالب  لري  امکان  دي،  شوي  ويل  غه  ترانې 
8ا�ر9ي بريد9ر چې په تېر حکومت يې بريدونه  

و/اشتشهاديانو مشهور ک@ي  ن ک@ي، په رRتينو فدايا 
او پر ولس يې د يو سپيHيل ارزRت په تو9ه ومني.  
امکان لري د امارت 8يني ليکواالن د خپلو شهيدانو  
او   اتلوليو کتابونه  پر  او د دوی  او فدايانو تذکرې 

دې دور کې به د امارت  ليکنې وک@ي. د امارت په 
ليکواالن داسې م¡ ایجاد ک@ي، که چvې افغان  
ونک@ي،   مبارزه  کلکه  وررسه  ليکواالن  روRانفکره 
نوي نسل تنکی فکر 9مراه   امکان لري د افغان د 
5ولنه 9مراه کوي. 9مراه   9مراهي  فکرونو  د  يش، 
  5ولنه هم 8ان خوري او هم ن@ۍ ته 9واښ پيfوي. 

اکميت رسه به په وطن کې د  د اسالمي امارت په ح 
ديني مدرسو شمېر زيات يش، په هر واليت کې به  
مدرسې زياتې يش، ممکن د پاکستان استخبارات  
هHه وک@ي چې د لويو مدرسو مرشان هغه کسان  
و5اکي چې له امريکا او افغان حکومت رسه يې په  
او   وي  اخيستې  برخه  ډول  يو  نه  يو  په  کې  ج�@ه 

رسو کې وييل وي، چې دا  درس يې په پاکستا0 مد 
او   ن@ۍ  د  چې  وروزي  داسې  8وانان  افغان  به 

تخريبي او جهادي فکر ولري او     انسانيت په اړه به 
د دې مدرسو مدرس£ به داسې م¡ ایجاد ک@ي  
چې يوه پي@ۍ به د 8وان افغان نسل په مغز کې د  

   جهاد او قتال سپرغ[ بلېuي. 
د جهاد  لکه Aن�ه چې مجاهدينو تر ډېره ولس ته  

ډنVوره وغuوله او آن دريس نصاب ته يې جهاد او  
په   هم  طالبان  ممکن  ورننويست،  فکر  جهادي 
او   بدلون هHه وک@ي  اوسني دريس نصاب کې د 
خپله سختدريزه اډيالوژي پکې ورننبايس. چې بيا  
به افغان ماشومان د (ټ 5وپک او ج جهاد) په شان  

په   به راتلونکی نسل  دا  لوی  کلمې زده کوي. چې 
الس ج�@و ته هHول وي، بله دا چې له طالبانو رسه  
په ج�@ه کې ډېرو بهرنيانو تره�رو جن�ياليو برخه  
اخيستې وه، دا چې طالبان اوس واک ته ورسيدل،  

له ن@ۍ  بهر0      او  رسه يې هم دا خربه ک@ې چې 
تره�رو ته به پنا نه ورکوي، او نه به وررسه همکاري  

پ  او  پاڼ  د  اوس  به  دوی  منwه  کوي،  تر  @ان� 
الره بايس؟ دوی به يا 8ان د پ@ان� خولې ته      Aن�ه 

  اچوي او يا به له پاڼ نه غور8ېuي. 
که Aه هم طالبان په خپلو خربو کې په Rکاره وايي  
چې wRو ته د رشيعت او افغان کلتور په چوکاټ  
کې حقوق ورکوي، دا به په راتلونکې کې Rکاره يش  

دي. بله دا چې  چې دوی خپلو خربو ته Aومره ژمن  
رشيعت د دوی په الس کې دی، ممکن ووايي چې  
اوس د فساد ويره ده، wRو ته زمينه نه ده برابره  
چې کار او يا عرصي زده ک@ې وک@ي. بله انديfنه  
افغانان   Aومره  چې  مفکوره  ديني  دوی  د  چې  دا 
وررسه بلد دي، سخته او متشدده ده، مشکله ده چې  

ونو په شان wRو ته  دوی به د نورو اسالمي هيواد 
حقوق او ازادي ورک@ي، دا چې اوسن[ wRې د پخوا  

په شان نه دي، هرو مرو به خپل غu اوچت ک@ي،  
خو طالبان به يې د غu د خپ کولو هHه وک@ي او  
  د غرب او د غرب د کلتور پلويانې به يې وبويل…. 
طالبان که پر افغانانو او ن@ۍ 8ان مني، بايد ډېر  

8ان کې راويل، دا چې دوی هر  تغv او بدلون په  
بدلون او نوRت د کافرو دسيسه بويل، نو مشکله  
ده چې دوی دې ډېر بدل يش. بله دا چې د طالب  
ډېر وخت په جن� او ج�@و کې تېر شوی دی، نو  
د دوی حکومت داري به هم د مالي[ په شان وي،  
عوام به انعام ورته Rکاري او د دوی اصالح به په  

 کوي. زور او جرب رسه  
 

  زمری، 2يدړ او خر
9وري چې    د  9یدړ کوم   تvيده  له Aن�  زمري 

له فرصت E9ه پورته ک@ه،    9یدړ  زمری ویده دی،
ړه، ا پ@ی يې راواخيست او زمری یې کلک پرې وت

9وري چې بند په بند    ،کله چې زمری راوی شو
يې وواهه 8ان يې    Aومره زورهر چې    ت@ل شوی،

ک@  نشو  يو  اخالص  کې  وخت  دې  راغی،  ی،  خر 
   ل:زمري ورته ووي

تاته  به  8ن�ل  نيم  نو  ک@م  خالص  زه  دې  که 
ومنله د يې    دروبfم، خره وررسه  پfو  له  زمري 

پ@ی خالص ک@، کله چې زمری راپاAيده او 8ان  
وه ويل زه تاته  ااړ رو يې وAنVه، نو خره ته يې مخ و 

  .نيم 8ن�ل نه درکوم
  : خره وويل

 .ه وک@ههمداسې ژمن  ولې تاخو لu مخکې رارسه
  : زمري ورته وويل

په   8که  پريuدم،  تاته  5ول  بلکې  نه  8ن�ل  نيم 
راپاAيuي او زمريان   9یدړانداسې 8ای کې چې 

خره پرم~ خوشې کيuي، هلته    ت@ي او بيا بvته د
   نه دي په کار.نور ماته اوسيدل 

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

 .د خالصولو په پار معاملې ته اړ شو
  �9ې Aخه راخیستل ش@ې ده   ۲۳۶دا لنVه کیسه د دعوت په  

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

 د Fوانانو، اتالنو، د Dارونو قاتل ته یې
 ورځ به رايش بیا به 2ورو پاکستانه منافقه

            ارمان لوLي پروفیرس شهید
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جواب های دندان شکن  

 داکرت برش دوست به بچه 

 جنگ ساالر بزرگ پنجشیر 

 
 محمد داؤد مومند 

بزرگ   مبارزان  از  یکی  برشدوست  رمضان  داکرت 
پسند   عدالت  و  واصیل  فرزانه  فرزند  یک  و  ملی 

  مردم افغانستان است. 
حدود   جانب  یک  این  ضمن  قبل  سال  پانزده 

برش   داکرت  مالقات  سعادت  کابل،  به  مسافرت 
دوست را در خیمۀ  محقری که برش دوست  
حاصل   بود،  نهاده  نام   « ملت  «خیمه  را  آن 
�ودم، این خیمه در طرف مقابل ولسی جرگه  
که در حقیقت جرگه، فراعنه و جنگ ساالران  
قرار   بود،  کشور  تاریخ  تبهکاران  و  جهادی 

  داشت. 
یکی از مطالبی که من با داکرت برش دوست  

مس  تحمیل  ئله  مطرح �ودم،  غرامات جنگ 
  شده بر ملت افغان بود. 

داکرت برش دوست گفت که پارملان مملو از  
طرفداران جمعیت و شورای نظاری هاست و  

الدین   بحران  حقیقت  در   » ربانی  الدین  برهان 
دولت  - جنگانی  داشت که  اعالم  مومند» خودش 

ر  مس موجوده  دیگر  پوتین  زعامت  به  ئول  وسیه 
غرامات جنگ نیست زیرا دولت شوروی از میان  

  رفته است. 
از   تأسی  به  آملان  دولت  که  است  تعجب  جای 
کشتار اتباع یهودی زمان هیتلر، تا به امروز تحت  
همین عنوان صد ها ملیون دالر به یک کشور ثالث  
یعنی   نداشت،  موجودیت  اصالً  زمان  آن  در  که 

جنگانی    می   ئیل ارسا  الدین  بحران  ولی  پردازد 
ملعون، خون بهاء بالغ بر یک ملیون کشته شدگان  
به   بر ملت افغان را  برابر و تحمیل شده  نا  جنگ 

از   پوتین  عالنیه  حÃیت  برابر  در  روس  دولت 
استقرار   و  جمعیت  و  نظار  شورای  کاران  جنایت 
   قدرت نا مرشوع شان از کیسه خلیفه می بخشد!!! 

تقریبًا یک سال قبل در مورد شخصیت  این جانب  
ملی و مردمی داکرت برش دوست در سایت وزین  
آرشیف   درج  که  نوشتم  مطالی  افغانستان  آریانا 
سایت بسته شده است، امیدوارم مطالب آرشیف  
و   دارد  را  ملی  آرشیف  حیثیت  که  شده  بسته 
نادرتاریخی،   و  ناب  مقاله  هزاران  بر  مشتمل 

اجتÃعی   و  ادبی،  برکت  سیاسی،  به  است 
سایت   این  گذار  بنیان  و  معنوی  پدر  روحانیت 
دپلوم   تخنیکی  نبوغ  و  نوری  استاد  یعنی  وزین 
انجنیر   و زحÃت شباروزی  فهیم  انجنیر صاحب 
صاحب هومان، قبل از اینکه برای ابد از میان رود  
به سایت جدید منتقل گردد، که امکانات استفاده  

ریفرنس نایاب، مجد  به حیث یک  آن  میرس  از  داً 
  گردد. 

به   میرسیم  الذکر،  فوق  مخترص  Gهید  از  بعد 
جواب های دندان شکن داکرت رمضان برش دوست  
به حیث یک منادی بزرگ و صادق و متهورحق و  
حقیقت گویی و حقیقت پرستی، در برابر ادعای  
بزرگ   ساالر  جنگ  بچه  حیا،  بی  کذاب  دروغین 

  پنجشیر احمد شاه مسعود چهار پدره. 
مضحک  داکرت   میگوید:«سخنان  دوست  برش 

ولی   کرد،  جلب  را  ام  توجه  مسعود  ولی  احمد 
که:  میگوید  ما   مسعود  مقاومت  و  جهاد  «اگر 

پاکستان   پنجم  صوبه  افغانستان  حال  �یبود، 
  میبود.» 

  برش دوست سؤال میکند، آقای مسعود: 
های     - یک  سال  به    1354و    –   1353در  ها  کی 

پاکس  دکته  به  برده  پناه  داوود  پاکستان  علیه  تان 
دیگر   نقاط  و  ارگون  و  لغÃن  پنجشیر،  در  خان 

  شورش �ودند؟ 

موش   یعنی:  ثالثه  شیاطین  دوست  برش  منظور 
پنجشیر احمد شاه مسعود، ارشد الشیاطین بحران  
الدین جنگانی و ابو ندال افغانستان کلب الدین بی  

  مومند.   - حکمت است 
جمعیت    - دو  حزب  مشمول  افراطی  احزاب 

  ر کجا و از سوی کیها تأسیس گردید؟ اسالمی، د 
خطر    - سه  در  «اسالم  نام  تحت  کیها  فرمان  به 

است» تفنگ برداشته، کشور را به مخروبه مبدل  
  �ودید؟ 

جÍال ضیاء الحق به خاطر دفاع پاکستان    - چهار 
  چی کسانی را حÃیت و از کیها تشکر میکرد؟ 

از    - پنج  دفاع  افغانستان  «جهاد  کنفرانس 
  پاکستان» در کجا و به اشرتاک کیها بر گزار شد؟ 

اردوی پاکستان با حÃیت مستقیم کیها بر    - شش 
اردوی   طرف  از  که  �ود  حمله  آباد  جالل  شهر 

  حکومت نجیب شکست فاحش خوردند؟ 
مگر برهان الدین ربانی پست مشاوریت را    - هفت 

  به جÍال حمید گل پیشنهاد نکرد؟ 
ا   - هشت  اسناد محرم  منیت دولتی را  اطالعات و 

  کیها به آی اس آی تسلیم �ود؟ 
مجهز    - نه  پا  تا  رس  و  منظم  اردوی  منحل  فرمان 

کشور از جانب نواز رشیف صدراعظم پاکستان از  
سوس کیها تطبیق شد که نواز رشیف  
در پارملان پاکستان از آن به افتخار یا  

  آوری �ود؟ 
کدام گروپ و حزب و رهربانش با    - ده 

پروتوکول   و  شوروی  سالنگ  پیÃن  و 
  جبل الرساج امضاء �وده بود؟ 

نظامی    - یازده  قطعات  کاروان  امنیت 
شوروی در مسیر راه سالنگ، از سوی  

  کی و کدام گروپ تأمین میشد؟ 
چی کسی برای گرف¡ قدرت    - دوازده 

دست گدایی به شوروی دراز کرد؟ و  
  صدها مورد دیگر. 

زمرد   شورای  جنایتکار  رسان  که  است  ممکن  آیا 
ئن به  وشان پنجشیر و جمعیت، ستم پرچم، خا فر 

، جوابی به سؤال های  Gام منافع و مقدسات ملی 
  مطروحه داکرت رمضان برش دوست داشته باشند؟ 

  این خیال است و محال است و جنون 
امیدوارم زعامت جدید طالبان از فرزندان فرزانه  
کشور مانند داکرت برش دوست، در قسمت خدمت  

ستفاده اعظمی به عمل آورند، نه  به مردم و کشور، ا 
و   نظار  شورای  مردود  رسان  اجباری  مشارکت  از 

سا  و  نام  جمعیت  به  مفسد جهادی  9روه های  ئر 
  .» حکومت همه شمول « 
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 Deepression ډيپريشن

 ليکنه: جاوېد چوهدري 
 ژباړه: ظاهر ع{ر 

ما   ده،  خربه  پخوان~  کاله   rشپ به دا  موږ  چلوله.  کمپن~  متوسطه  يوه 
امريکايي کمپنيو ته د (آئی 6ي سلوشن) په برخه کې خدمات وړاندې کول.  
زموږ يف آئی 6ي سلوشن به د لس پنWلس ډالرو په بيه وو خو د 7اهکانو 
شمېر مو هومره ډېر و چې همدا لس پنWلس ډالر چې به رسه جمع شول، 

شا  کمپن~  زموږ  جوړېده.  ترې  به  شی  درې ډېر  سوه    - وخوا  نيم  درې 
کارکوونکي درلودل، دوی به له خپلو کورونو له موږ رسه همکاري کوله. موږ 
به د هغوی کار تر ډېرو مراحلو وروسته چاڼ او په نLۍ وال معيار برابر کL او  

زموږ   کمپنيو خرQاوه.  نورو  پر  مو  به  بیا 
ژوند خورا Iه روان و خو ناQاپه د هغه  

ولسمرش،  امريکايي  اوباما   وخت  باراک 
و   اروپا  په  کLې.  بدلې  پاليس~  خپلې 
عمومي   اړه  په  پاکستان  د  کې  امريکا 
نورو   چې  همدا  او  شو  خراب  ذهنيت 
کمپنيو ته به معلومه شوه چې موږ يوه  
پاکستان~ کمپن~ يو، له موږ رسه به يې 

اړيکي پرې کLل. آخر کې کيسه دومره خرابه شوه چې زموږ کاروبار په تېزۍ  
ه سقوط روان شو، بانکي حسابونه مو خايل شول، کارکوونکي مو رسه مخ پ 

بې روز7اره شول او موږ د پرېشان~ په حالت کې يوه بل ته کتل. دا وخت زما  
د عايد او آمد يوازې يوه رسچينه پاتې وه او هغه خربيايل وه. زه هغو ور2و  

ب  کې په ډيپريشن اخته شوی وم. زه د ډيپريشن په حالت کې عجيب و غري 
ته   يا Iار  بل کيل  يوه  کله  کله  تلو کې  تلو  په  او  پیاده 7ر2م  کارونه کوم، 

رسېrم. هوايي ډ7ر ته 2م او د هر 2ای  
ته   الوتکې  يش،  برابر  راته  چې  سفر 
کوم   يا  خېژم  ته  اور7اډي  کېrم.  ورپورته 
محيل بس ته ورپورته کېrم او 6وله ورځ  
6يکيس   زړې  يوې  هم  يا  او  7ر2م  پکې 

ېور ته وايم، ته روان اوسه  کې کېنم او ډر 
او هر چېرته چې مې زړه وي، هملته ترې  
ډيپريشن   د  روانېrم.  پياده  بيا  او  کېوزم 
ختمولو دا طريقه ما خپله اخرتاع کLې او  
کم از کم زما په حق کې همېشه نهايت  

 .7>وره ثابته شوې 
ما هغه ورځ هم همداسې وکLل، له کوره راووتم او يوې نهايت زړې 6يکيس  

کال ايف ايکس ماډل مو6ر و. بدبختي 7وره چې   ۱۹۸۷پورته شوم، دا د    ته 
يوې پرزې يې هم سهي کار نه کاوه، تلو تلو کې يوه او بل طرف ته تاوېده  

راتاوېده، ډرېور تر مو6ر هم ډېر زوړ و. په مشکله به مې ايله يو کيلوم>ر سفر  
و ډرېور ته  پکې کLی و چې ډيپريشن مې په وېره بدل شو، سخت ووېرېدم ا 

مې زارۍ رشوع کLې چې مو6ر ودروي. ډرېور په ډېره سخت~ برېک وواهه  
او مو6ر يې ودراوه. زه ترې کېوتم، جېب ته مې الس کL، د پنWو سوو نوټ 

رو روان شوم. شېبه وروسته  مې راويوست، ډرېور ته مې ورکL او خپله پر پياده 
وهي، په وېره مې  مې داسې احساس کLه چې شاته راپسې يو Qوک من�ې را 

شاته وکتل، د همغې 6يکيس بوډا ډرېور من�ې راوهلې، زه ورته ودرېدم، هغه  
اوږدې  اوږدې  ما 2ان راورساوه،  تر  او سپ� ږيری و، په مشکله يې  ناروغ 
سا7انې يې واخيستې او چې دمه يې راست شوه، په غريو نيويل آواز يې  

 !وويل، Iاغليه! غواړم السونه دې Iکل کLم 
نهاد کامياب~ دې حد ته رسولی Qه جالبه ده، زه اوس خپلې ظاهري او نام   آه، 

يم چې زما غوندې کوچني کسان هم 2ان ته په تقدس قايل دي او فکر کوي  
چې هر سLی به يې فېن (مينه وال) وي. ما 
په   او  وباله  فېن  خپل  هم  ډرېور  بوډا  هغه 
  xهي نه!  نه  وويل،  ورته  مې  لهجه  متکربانه 

باباجانه، زه هم ستا غوندې انسان    خربه نه ده 
 !يم 

بوډا ډرېور زما خربې ته له پاملرنې پرته وويل،  
Iاغليه! دا Qلورمه ورځ ده چې سورل~ مې 
نه وه موندلې، کور کې مې له دوو ور2و 6ول  
نهر دي، تاسې د يوې فرشتې په تو7ه راغلئ او پنWه سوه روپ~ مو راکLې.  

به کور ته والړ شم او د خپلې کون�ې لور    اوس به وړه او دال واخلم او سيده 
په شمول به خپلو ملسيانو ته هم خواړه تيار کLم خو تر تلو مخکې خامخا  

 !غواړم چې د خپل محسن السونه Iکل کLم 
سپ� ږيري ډرېور دا خربه وکLه او زما پر السونو راپرېووت او په خپلو 7ونWو  

لت کې ح�ان والړ وم او هغه السونو کې يې ونيو. زه په بېهوI~ ته ورته حا 
تازه سقوط شوی    - ته مې کتل. زه همغه وخت متوجه شوم چې زما کاروبار تازه 

او زه د پر2ېدو په حال کې يم خو بيا هم د دې 
سLي له نظره د دنيا تر 6ولو شتمن کس يم. زه  
يوازې د پنWو سوو روپو په وجه د هغه له پاره  

ازې دوه  مسيحا او ژغورونکی يم. هغه شېبه يو 
پياده  پر  سپ�  کسان  هغه  او  زه  وو،  والړ  رو 

ږيری. ما 2ان ناکام، پرېوتی او بايلونکی 7ا�ه 
خو د هغه سپ� ږيري ډرېور له نظره د دنيا تر 

 .6ولو کامياب، شتمن او سخي کس وم 
له  ډرېور  مې  سمدستي  وخوړه،  مې  ج>که 
السه ونيو، هغه مې پر خپل 2ای ودراوه او زه  
د هغه پر 2ای ودرېدم او بيا هغه شېبه راغله چې زه يې د دنيا په Qلورم لوی  
حقيقت پوه کLم او هغه حقيقت دا دی چې موږ تر ناکام~، بدحال~ او زوال  

دل د لکونو، ميليونو  وروسته هم کوم 2ای ته رسيrو، همغه 2ای ته رسې 
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ارمان وي. ډېر خلک تر Qو  انسانانو د ژوند تر 6ولو لوی  بلکې ميلياردونو 
نسله خوارۍ او زحمت وروسته هم هغه 2ای ته نه يش رسېدای کوم 2ای  
په  ناکام~ وروسته رارسيrو. زموږ  او  تر راپر2ېدو  له لوړ 2ايه  ته چې موږ 

پنWو سوو روپو له پاره 6وله ورځ    هېواد کې اوس هم ميليونه انسانان يوازې د 
روونو تېروي. موږ چې کومه ورځ د بوتل اوبه ونه مومو او د ½بې اوبو پر پياده 

aQلو ته مجبور شو، هغه ورځ همغه د ½بې اوبه د ميليونو انسانانو د ژوند  
لوی ارمان وي. موږ د هو6ل پر مېز نيم بر7ر پرېrدو او کور ته را2و خو لکونه  

6ول عمر د آس{ن په طرف  خلک د همد  پاره  له  نيم بر7ر ترالسه کولو  ې 
7وري. موږ رس>وران¬ کې فقط د خولې خوند او د مېز د رنi جوړولو له پاره  
يې  سالمت  همغسې   ،Lرانک يې  خوند  که  او  راغواړو  خوراکونه  ډوله  Qلور 
پرېrدو او ترې پاQيrو خو دنيا کې همدا اوس ميليونونه داسې کسان شته  

د  د  پرتو  چې  ته  مخې  کورونو  د  پاره  له  بويولو  خوشبو  د  خوراکونو  غسې 
ډېرانونو باندې 7ر2ي. موږ د چايو پر 2ای کايف aQو خو زموږ په شاوخوا  
عيايش   لويه  6ولو  تر  دنيا  د  ورته  چای  چې  شته  خلک  داسې  لکونه  کې 

ناولو جامو کې ويده کيrو، زموږ   او  په زړو  Qلور کاله  Iکاري. موږ د شپې 
 سليپر بو6ان، مات شوي قابونه، �Qې شوي کتابونه، خرابې شوې  پخوا< 

کتابچې او زموږ د ماشومانو خراب شوی د لوبو سامان دا 6ول د ميليونونو  
 .انسانانو د ژوند تر 6ولو لوی ارمان وي 

يوه   اوړو،  خلتې  يوې  د  خلک  ډېر  بېخي 
ډ¿ غوړيو او يوې قاشوغې رسکې له پاره  

ونو کې تېروي. 2ان  6وله ورځ په پرديو کور 
روپ~   جېبه  خپله  له  اخيستل،  جامې  ته 
خوIې  خپلې  د  دوکانه  له  او  راويستل 
اخيستل، دا خوIي د دوی د ژوند  سودا 
دغسې  ژوند  د  دوی  دی.  ارمان  لوی 
سطحې ته د رسېدو له پاره هره ورځ خدای  
ته ژړا او زارۍ کوي. موږ دولسم پاس يو، له 

رغ شوي يو، Qلورو کالو کې مو په ډېره  ليسانس دورې په درېيمه درجه فا
خوارۍ او سخت~ ماس>ري ترالسه کLې او باآلخره د سل و شل واسطو او د 
مور و پالر او کورن~ تر يو عالَم دعا7انو وروسته راته کومه اداره کې د محّرر  
وظيفه پيدا شوې. له موږ رسه يوازې يو زوړ مو6رسايکل او يو مات بايسکل  

ډوله مو6ر کې 7ر2و او نيمه Xره کور کې اوسو خو موږ   دی، يو ايف ايکس 
هي�کله دا فکر نه دی کLی چې دنيا کې به Qومره خلک له Qو نسلونو دا 
ارمان په زړه کې 7ر2وي چې نيمه Xره 2مکه کې يو کور جوړ کLي. د هند  

روونو پيدا کيrي، 6ول  په ممب~ او کلکته کې اوس هم لکونه انسانان پر پياده 
هملته تېروي او پای کې هملته مري هم. بيا ورپسې د Iاروال~ مو6رې  ژوند  

را2ي، د دوی مLي پورته کوي او له نور 7ند رسه يو2ای يې وړي او يوې کندې  
ته يې غور2وي. تاسې همدا نن د خپل مات بايسکل د پلورلو اعالن خپور  

ما  او د همدې  به مو لس`ونه کسان کتار والړ وي  ته  ت کLئ، د کور مخې 
بايسکل د پېرودلو په خاطر به د يوه بل رس ماتوي. همدا مات بايسکل د  

وروسته   فراغت  تر  له دولسمه  تاسې  ارمان دی.  لوی  تر 6ولو  ژوند  د  دوی 
خپلې شاوخوا ته و7ورئ، ميليونونه انسانان به و7ورئ چې د دولسم 6ول`ي  

اخلېدو  نسلونو عايل IوونWيو ته د د - سند نه لري. دا ډول خلک له نسلونو 
ارمان په زړه کې 7ر2وي خو تر مر7ه د IوونWي پر دروازه نه يش ننوتلی. 
زموږ په هېواد کې (ليکوال د پاکستان خربه کوي خو دا 6ولې اجت{عي بې 
عدالت~ او ناورينونه زموږ په خپل هېواد کې تر بل هر 2ای ډېر دي. ژباړن)  

ه کولو له پاره حتا دې ميلیونونه خلک يوه اداره کې د محّرر د وظيفې ترالس 
ته تياريrي چې د خپلې سويې مامور پaې Iکل کLي او ميليونونه داسې  
خلک به هم ومومئ چې ستاسې د کورن~ پيشو او جرمن سپي پاتې شو< 
خوراک ته به هم د ارمان په نظر 7وري. دوی Qو نسلونه وروسته هم دغسې 

نوي فيصده خلک    خوراک نه يش خوړالی. زموږ په هېواد کې اوس هم نهه 
الوتکه کې سفر نه يش کوالی، دوی حتا د هوايي ډ7ر 6رمينل نه دی ليدلی. 
اويا فيصده خلک مو تر اوسه کموډ نه پېژ< او اتیا فيصده خلک نه پوهيrي  
چې کايف Qه ډول خوند او ذايقه لري. لکونه خلک مو د پيناډول او شو7ر 

ر خلک مو د قصابانو د دوکانونو 7ول~ او د لوړ فشار د دوا په ارمان مري. ډې 
ه�وکي   پخوي.  يې  پاره  له  خوراک  د  او  را6ولوي  غوIې  پرتې  ته  مخې 
جامې   شوې  غور2ول  او  شوې  استع{ل  خلکو  د  يې،  خوري  او  جوشوي 
په   زاړه سليپر  د خلکو  کاله  پنWه  او  اغوندي، Qلور 
پaو کوي او د حلوا، کېک او ماليي د خوند Qکلو په 

 .تيrي ارمان له دنيا رخص 
ما به پنWه کاله پخوا د کاغذ پر يوه مخ ليکل کول او  
بل مخ به مې تش پرېaود، يوه ورځ مې يوه مالزم راته  
وويل، دا کاغذونه ماته راکوه. ما ترې وپوIتل ولې؟ 
ويل، زه به يې خپلې لور ته ورکوم او هغه به يې پر تش 
مخ خپله کورن~ وظيفه ليکي. له همغې ور2ې مې د  

لو  د  غاړه  هغې  پر  مرصف  کتابونو  او  کتابچو  د  ر 
واخيست او د کاغذ پر دواړو مخونو مې ليکل رشوع  
کLل. زه چې رس>وران¬ کې ډوډۍ خورم، قاب کې خواړه نه پرېrدم، پيک  
کوم يې او چوکونو کې والړو ماشومانو ته يې ورکوم. موږ هي�کله دا فکر نه 

محر  ناکام~،  کومې  کې  ژوند  خپل  په  چې  موږ  کLی  ته  دی  زوال  او  وم~ 
خپ`ان کوو، همغه ناکامي، محرومي او زوال د Qومره خلکو د ژوند تر 6ولو 
لوی ارمان وي او دوی Qو نسلونه وروسته هم د خرما هغې ونې ته نه يش  
ورختلی چې موږ يې له آس{نه تر راغور2ېدو وروسته رس کې ناست يو او  

 .خپل پاتې ژوند په ناشکرۍ او 7يلو تېروو 
 ږيری ډرېور مې مخې ته والړ و، د هغه 7ونWې السونه مې په هغه سپ� 

خپلو السونو کې ونيول او په سل`و سل`و مې ژړل، هغه اريان دريان راکتل.  
هغه دې ته ح�ان و چې زما په جېب کې خو ډېر پنWه سويز نو6ونه پراته  
د   وييل وای چې زه  ته Qن`ه  ما هغه  ژاړم؟  ولې  او  يم  ولې خپه  بيا  نو  دي 

اشکرۍ په مرض اخته يم او ناشکري يو داسې رسطان دی چې لوی نه لوی  ن 
 !ډاک>ر يې هم عالج نه يش کوالی 
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 غل چاته ويل کې�ي؟ 
 نوراحمدعایل 

  
موبايل او    غل يوازې په دېوال کور ته ور اوIتونکي او په الره کې د 

 :کمپيو6ر تaتونکي ته نه ويل کېrي تر دې بدتر او سرت غله دا دي 
هغه ډاک>ر تر 6ولو سرت غل دی چې ناروغ خرب هم نه وي او ده ورته   √

بې رضورته يوه پن�ه درمل ليکيل وي او يا يې د فيصدي لپاره البراتوار 
شلې   rشپ د  ته  اېکسېرې  او 
معاينو لپاره لېrلی وي او يا د 

 .وغ بې اړتيا عملياتونه کوينار 
سرت   √ 6ولو  تر  مسرتي  هغه 

غل دی چې په مو6ر يا بله هره 
نقليه وسيله کې د يوه ن¬ کار 
وخت  او  پيسو  د  دی  او  وي 
اړولو لپاره د مو6ر په بېخ پورې  
نaتی وي، خرا¿ يې په انجن  

کې وی او ده يې 6ايرونه راخالص کLي وی او بيا په خپلو تورو السونو  
6ن�  مزدوري  د  پوره  ور2ې  يوې  د  Qخه  تا  له  او  پاکې کLي  خولې  ې 
 .واخيل 

هغه مامور او بل هر دولتي او نادولتي مسوول تر 6ولو سرت غل دی  √
چې په خپله په ان>رنې¬ او فيسبوک کې ل`يا وي له مل`رو رسه چ¬  
ماسپaین   راشه،  سبا  دې  پسې  عريضه  په  چې  ووايي  تاته  او  کوي 

 .خالص مرصوف يم راشه، اوس نه يم  
هغه چارواکی که ولسمرش وي، وزير وي يا وايل او رييس وي چې په   √

پ>وي تر 6ولو    هغوی باور او اعت{د درواغو خلکو ته وعدې ورکوي او د 
 .سرتغل دی 

د IوونWي يا پوهنتون هغه استاد تر 6ولو سرتغل دی چې صنف ته   √
دريس  هسې  چې  ننو2ي  لپاره  دې  د  اماد7ي  او  تياري  ساعت  بې   

واړوي؛ زده کوونکي او محصل� تختې ته يو، يو ج`وي چې شاباش په  
 .نوبت را2ئ کنفرانس ورکLئ يا يوه موضوع ارايه کLئ 

هغه درملتون واال او مسوول چارواکي تر 6ولو غ¬ غله دي چې تاريخ   √
تېر درمل پلوري او د صحت عامې د درملتونونو د کنرتول چارواکي د  

يو بوتل 6وخي رشبت په بدل کې په دې هرQه سرت7ې افغانيو او يا    ۵۰
 .پ>ي کLي 

هغه عاÉ ،مال، او سپ� ږيری سرت غل دی چې خلک يوه مسئله او   √
ستونزه ور مخته کLي او دی حقه خربه نه کوي او د دې لپاره چې دواړه  
لوري (مدعی او مدعی عليه) رايض وسا¨ خربې په خوله کې ژويي  

يا د يوه طرف حق هم دې بل ته ور ني{يي کLي  او د حق کت{ن کوي او  
 .چې را2ئ سوله په ني{يي Iه ده 

چا مخ ته په نقاب کې  غال يوازې په مو6ر کې جېب وهل او په الره د 
درېدل ندي ، يوازې هغه کسان غله ندي چې په السو يې 6ې>و7ان او  

لوپر  خالونه وهيل وي،وIي او السوندي يې په الس کې اچويل وي او 
 .خدای په قار ککL معلومېrيغوندې برب او د 

  ، ووهي  عطرونه  بهرتين  يش  کېدای  غل 
کLي،  الس  په  ساعتونه  بيه  تکې    قيمت 

رس   په  پاجونه  سپ�  او  جامې  سپينې 
پتلونونه   واال  مارکو  بهرتينو  د  کLي، 
او Iې خوږې خوږې خربې هم   واغوندي 
هم   خلک  ډله  يوه  يش  کېدای  او  وکLي. 

هر وخت يې د دوی په ستاينه  ولري چې  
 .خوله شکولې وي

لوپر   او  سوډر  قوارو  له  چې  غله  هغه 
معلومېrي تر هغو غلو چې شيک پوشان وي او عطرونه وهي خلکو ته  
ال يو Qه دې تحمل وړ دي، خو دا دويم ډول غله چې 2ان پاک سوچه  

 .تحمل وړ ندي   او سپ� چر7ان بويل هيx د 

 

  یو سLی بهلول ته Qلور غوزان ورکLل
 . مات کLل، ويې خوړل خو دعا يې ونکLه غوزانبهلول 

دې وخوړل، نوش جان دې، خو ماته  غز)  ارمهچغوزان (سLي وويل:  
 دعا ونکLه؟ دې

 اوسه که دې د خدای په الره کې راکLې وي، نئوويل: مطميبهلول  
.ماتېدا 6کا اورېدلې ده د  غوزانو خدای خپله د 
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 عابده  سپوږم~  په  اصل  کې  د  وردګ  والیت  مرکز  میدان  Iار  ده  خو  په 

 . پیaور  کې  زيrېدلې  ده 

 دې  خپلې  منWن~  زدکLې  په  قلعه  کاشف  لیسه  کې  تر  رسه  کLي  او  په  همدې 

 کال  د  کانکور  له  الرې  د  کابل  پوهنتون  د  ژبو  او  ادبیاتو  پوهنWي  ته  ننوته  او 

 Lي  نه  تر  السه  کWد  فراغت  دېپلوم  يې  له  يادې  پوهن . 

 . کله  چې  آغلې  سپوږم~  په  پوهنتون  کې  وه  نو  د  شعر  الهام  يې  پر  ذهن  نازل  شو 

 شاعرې  او  لېکوالې  عابدې  سپوږم~  د  غزل  او  آزاد  نظم  تر  Qنi  په  پaتو 

 . نÎ  کې  هم  قلم  کاروىل،  چې  لن�ې  کیسې  او  اد¿  6و6ې  یې  د  یادولو  وړ  دي 

)  شعري  6ول`ه  "تارسه  نوم  د  قاتل  بد  Iکاري (   تر  اوسه  د  سپوږم~  دوه  کتابه 

    .  شعري  6ول`ه    ) د  جنت  ملکه (   او 

 مېرمن  سپوږم~  د  ژورناليزم  رسه  خاصه  لېوالتيا  لري  چې  په  کابل  کې  يې  له 

 نوا  راډيو،  سبا  6لويزون  او  ¿  ¿  يس  رسه  د  خربيالې  او  وياندې  په  تو7ه

  . دنندې  تر  رسه  کLې  دي 

 ATR رسه  يې  د  تحقيقي  رپو6ونو  په  برخه  کې  او  له  IWPR تر  Qنi  يې  د 

  رسه  يې  هم  د  ريرسچ  برخه  کې 

  کاري  تجربې  لري 

 . عابده  سپوږم~  د  میرمن  کلتوري  بهیر  غLې  او  مد<  فعاله  ده 

 اوس  مهال  د  اتريش  په  ويانا  Iار  کې  ژوند  کوي  او  هلته  ته  د  "افغان  ولس 

 . کلتوري  6 ولنې  "سالکاره  غLې  ده 

 . Qه  موده  يې  د  افغانستان  د  ميل  راډيو  6لويزون  رسه  همکاري  درلوده 

 او  اوس  مهال  د  په  اتريش  هيواد  کې  د  اوکسوس  تلويزون  رسه  په  درى  ژبه 

  . کې  د  خربيالې  په  تو7ه  په  کار  بوخته  ده 

 ١ _يوه  ژباړه          ٢_د  لن�و  کيسو  6ول`ه  :          ناچاپ  آثار 

  

 غزل

>  له ذاته  78  در 4وله ک/ە 
 نورە د دردمن  زړ<=

اته  78  درDوله ک/ە EFمه مGمه دردېGIJل  

Q  نه PغN  EFه Mشته  RS7  ژوندون  <7  له  مس YZ  <  وا]>

  ^ورە راته ^ورە، ماته ماته  78  درDوله ک/ە

  نن 78  د جامونو پر cdeو Pاندې زړە وaا`له

 پرې دە شnه اوmدە دە  بkا سiاته 78  در 4وله  ک/ە

t  7ه sاPل  <7  وي خورە پر ما  YZ شمله vستا د نن 

7  له سواته 78  درDوله ک/ە  YZ ک/م  Gه هلته غP زە 

7  زە سپQ8mJ  مدار نه ووتم راپ}Iوتم  YZ اوس 

7  ثiاته 78  درDوله ک/ە  دا�7  �س همدا�7  ]�

 عا�دە سپ	��� 
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 نظم       
 اې ! د لرې  وطن ياره 

 ته پوهې�ې ډسمرب دى 

 زړه مې غىل سا مې ډوبه 

 ستو& وچ دى، خوله  بې "ه 

 د ژوندون نازکو ,ان*و کې ايساره

  په نري ش5ل د  ژمي ران2ې�م

  د سحر په وږم بېرته ودانې�م

 اې !د لرې وطن ياره 

 ته پوهې�ې ډسمرب دى 

  سرت;ې م2اوې الرې ,اري

  ستا کاته له خدايه غواړي

 خو ملن پورې د نشم رسېدىل 

 زما زړه هم لکه ته داسې مغروره

  چې له هسکو غرونو نه را پورته کې�ي 

 د لرې  وطن ياره   !اې

 ته پوهې�ې ډسمرب دى 

 بيا مې زړه دى چې د Eار کافې ته ورشم 

  پر همغه  ,وکH کېنم

 چې پر کومه مخامخ راته والړ وې

  ستا د خوEې  کافې و,کوم 

 ستا د مينې کتاب خالص ک2م 

  ستا خيالونو کې توده شم

  اې !د لرې وطن ياره 

 ته پوهې�ې ډسمرب دى 

 املارۍ کې ستا پراته يادونه پاتې 

 ستا کايل ستا جاکPونه Oولومه 

  ستا د خوږ وږم اروا احساسومه

  کله  کله يې له Tان نه تاوومه

  اې !د لرې وطن ياره 

  ته پوهې�ې ډسمرب دى

 عابده  سپوږم~   / نظم    

 مورې زړه د رانه 6ول کLه 
  ستا خربې  ستا شکرې
 ستا يادونه ستا لفظونه 

 به تل ياد ساتو په زړه کې 
 په خپل کار  او  ژوندانه کې 
  مورې زړه د رانه 6ول کLه
 ستا د ژوند 6ول نaانونه 

 به موږ ساتو په سينه کې  
 او ستا مينه به  کLو  ماته  

rيو پر بل  مون  
 مورې زړه د رانه 6ول کLه 
 ستا پنWه اوالده رسه زر 

 ستا خوشبو يې  2ان نه خېژي 
 ستا کاته يې  سرت7ې  Qاري 

 يو د بل په مينه پايي 
 مورې زړه د رانه 6ول کLه 

 اوس مو غر په زړه کې  ايaى 
 يو پر  بل باندې ډاډه  يو 

 اوس مو اوIکې  وچې  شوي 
 اوس پرون غوندې خوار نه يو 

 مورې زړه د رانه 6ول کLه 
 ستا کLه وړه مو تل په  ياد دي 

 ستا په الره به تل پل ږدو 
 چې  دونيا مو يش رن`ينه 
 ته د رب  ته شې  نيازبينه 

 غزل                
  د ويران ويران وطن ودان  2وانان 2ي 
 له زخمي  باغه غو6~  د 7لستان 2ي 

 مور يې  لوى کLي مور يې  وروزي  وطن ته
 يو پر بل پسې  روان دي شهيدان 2ي  

 پرسيل کې  يې   تازه 7الن رېبيل 
 پا�ې  پا�ې  غور2ېديل دي خزان 2ي  

  زړه کې  يې  هيلې  اميدونه وو ساتيل
 د وطن د جوړېدلو په ارمان 2ي 

 هغوى خداى نه لري 6ول بې  دينه شوي 
 ژ<  وژ<  له دنيا نه بې  اÝان 2ي 

 د سپوږم~  دعا به هغه وخت رنi راوړي 
 چې  وحشت له 7ران وطن افغانستان 2ي 

 نظم        
  د ژمي يخه هوا

  او ستا تاوده کاته
  لکه بل اور چې مې

  په زړه کې  خX يش
 لکه تازه هوا  د يخ مازدي*ر 

  چې مې له سرت;و رسه
 رنZ  بدل ک2ي 

  چې ته را;ورې لکه
 Hنوې واده شوې نجل 

  چې Tان سين*ار  ک2ي
 افسانې وي\ې ک2ي 
 چې ته را;ورې لکه 

 للمه چې باران وغواړي  
 لکه پيکه سيورى چې 

 ملر کې پ[ يش  
 لکه وچې شن^ې Tمکې ته 

 چې نم وريس  
 چې ته را;ورې لکه 

 شپه چې يش  زما په نوم   
 لکه ماEام ته چې 

 په غې�ه کې پناه ورک2ې  
 لکه ملنZ  ته چې دعا ورک2ې 

  چې ته را;ورې
  داسې حس لرمه

 چې ارمانجنه پيغله 
  پس له کلونو انتظار نه وروسته

 خپل ميېن وويني په سرت;و يې  Eکل ک2ي 
 ستا د قسم وي 

 کاته مه سپموه  
  چې ته را;ورې

 Hشمه بېرته ,ورلسمه سپوږم  
 چې وي يوازې ستا پر رس والړه

  تل راته ;وره چې مې
 هيلو ته وزر ومومم

  ته راته ;وره چې په خلکو باندې
 Tان ووېشم Eه  يې په ;ران وويشم 

  ته راته ;وره چې مغروره  شم
 د غره ,وکه شم 

 ته راته ;وره چې تل 
 وغوړې�م، رنZ  و لرم 

 ته راته ;وره چې تل 
 ونeې�م بنZ  ولرم 

 fواT ته راته ;وره چې 
 مې يش اوږده تر پې2ۍ 

 چې ته مې شې يوازې Oوله ن2ۍ
  ستا د قسم وي
 کاته مه سپموه 

 

 ور2ې  لن�ې شپې  اوږدې دي 
 سrکال هم هغسې  يخ دى 
 لکه تېر کال چې  و دواړه 
 هغه کال Qومره زر تېر شو 
 سrکال 2اى پر2اى والړ دى 

 د لرې وطن ياره  اې  !
 ! ته پوهېrې ډسمرب دى 
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  رسه هراړخیزه مرسته او دعوت رسنیز مرکز دعوت مجلې  د
  فرهنگی دنده بوÑ  زموږ 5ولو 

  

  
  

  حبیب الله غمخور 
  ماملو   -سويVن  

  سپتمرب میاشت ز کال د  ۲۰۲۱ د
 

لوستونکی    قلمي همکار،  د دعوت مجلې د زه  
لوم@ی د دعوت    مینه وال په توگه  تر 5ولو  او

درندې مجلې  چلوونکی Rاغلی محمد طارق  
د مجلې  دعوت  د  ته  صاحب  نوی    بز9ر  دې 

مې کلیزې    ۳۳او د دې مجلې د  چاپولو    گ�ې د
  له امله مبارکي وایم . 

لوستونکو، مینه   ،ود دعوت  مجلې 5ولو لیکوال
او والو  افغان    والو،V9ون  کې  5وله  په 

  فرهن�پالو نه  هيله کوم چې د  او  فرهن�یانو
د  مجلې  او   دې  غfتلتيا  نوري  ن@يوال    ال 

گVون په    د  اړخيزه معنوی او  شهرت لپاره هر
  ب�ه مادي  مرسته وک@ي. 

او  د رشايطو  [Vوالک  مهاجر  ستونwمنو    په 
د خپرول  کې  مجلې  پياوړی  دايس    ، يوې 

خپلو 5ولو  ن@ۍ په 9وټ 9وټ کې  د    چاپول، او
او د هر چا د ساده  ،  مینه والو ته رسول اسان

  کار ندی. وس 
دعوت مجلې رسه  د  9ران بز9ر صاحب!    ډیر

د    ستاسو   برکت او  ېهمېشن[ مين  ستاسو د

او د   علمي  نوRتونونه  پراخي    فرهن�ي 
دعوت مجلې مينه   استفادې  Ôره ده چې د

  په بهر   دی او  زياتېدولوستونکي مخ پر    وال او
ن@ۍد    د  ېک د  توگه  په  ارگان  نرشاتی  يوه 

  بې شمېره امکاناتو لرونکو رسنیو  او   پرمختللو
  . ياوږه پرمخ دروم رسه اوږه  پر

یاست،  هHاند  تاسو  ست@ي    دا  نه  په  چې 
پرمخ  ېک رسالت  فرهن�ي  دا  ډول  دونکي 

د او  او  بیایاست  پیاوړتیا  د  پرمخت�   هغه 
  ې چې دا خپرونه مولپاره مو ډیرې هHې ک@ 

ستاسو    رسه جو9ه ک@ې ده،  خپرونو  ن@ۍ د  د
په   رسنیو  افغا0  د  تل  به  خدمت  سرت  دا 

  تاریخ کې پاته وي. 
  خربه ده چې دعوت نه یوا8ې افغانانو  وياړ  د

لپاره په    بهرنیانو  دری بلکه  د  او  ته په پfتو
نارویژي ژبو په زړه پورې لیکنې    ان�لیيس او

پاNو کي   له    چې د  ،يخپرو پخپلو  دې مجلې 
يوالو لوستونکو پيدا کېدو  @ن   ن@يوال شهرت او

  رسه لويه مرسته ک@ېده .  
ه په  ون دعوت خپر   ماته معلومه ده چي تاسو دا

کومو امکاناتو پيل او همدا اوس i په کومو  
  . وړۍ امکاناتو پر مخ 

  د  گVون کونکو  ډیر دوستان به دا فکر کوي د 
خورا پيسې  پيسوپ  او  ېډير   گVون  ئې    دغو 

گVون په    نه هم د  دايس نده او  خو  نرشوی،
ته گرانې    دې 5ولو  پيسو پدې پراخه پيÃنه د

دی. ماته ستاسو    خپرونې رسول ناشونی کار 
خربه ک@ې    Aخه يو وخت دا  له نuدې دوستانو

ته وييل:  وه چي دبزگر صاحب کورن[ هغه 
دا دي  چي  ورک@ه   اوس  دوام  ک@ی  پيل  کار 

به   ته    خو  ناروي کي وچه ډوډۍ وخوروموږ 
  ېخپله نرشيه خپروه، موږ دررسه يو. 8که م

چ  وويل  د  ېوړاندي  او   يو  تاسو   نيکمرغه 
خوشبخت فرهنگی شخصيت په توگه دا وياړ 

  کورن[ مو مالت@لې دررسه والړه ده .  ېلري چ
دي چې په دومره   ستاسو هHې د ستاينې وړ

  بوخت ژوند کې  مو شپه او ورځ پر8ان يوه 
ته مو ي  ک@ې او دغې خپرونې د ژوند   ساتلو 

ېده، ال    د  په دغه الر کې  ستاسو  اوږه ورک@ 
  زياتو بريا ليتوبونو په هېله.  
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او افغان    ۲۴دعوت رسنیز مرکز ویاړي  چې د خپلو نورو فرهن�ی فعالیتونو په Aن� کې  چې هغه د دعوت مجلې  خپرول،  د دعوت میVیا 
وپ@ له پاره  خپاره ک@ي دي. چې سباوون ویبپاNو  تر Aن�  په دې وروستیو یو  شمېر په زړه پورې، مهم او ارزRتمن کتابونه د  خپلو  خلکو د چ

  دلته  په لنV  ډول  د کتاب پېژندنه او د الس ته راوړلو  طریقه او  د کتاب  بیه او پوستي بیه Rوول کیuي.
  

 
)، لیکوال  1919(لوم@ی چاپ    یوه افغانه Rاپیرې په کییف کې   /۱

  محمد طارق بز9ر
ریfتنې پېfې  له مخه  لیکل شوې  او د افغان  ج�@ې د  چې د یوې  

ناخوالو، نتیجو ، تاثیراتو  او په 5ولنه او خلکو یې اغیز، wRه په افغا0 
د یوې افغانې د دردونکې او تریخ ژوند کیسه چې بالخره   5ولنه  کې او

  بدملن[ ته مجبوریuي.
  ۲۰۰د لیارې  ستي  نارویژي کرونه یا د هغې معادل او پو   ۱۵۰د کتاب بیه  

 نارویژي کرون (د ن@ۍ 5ولو هېوادونو ته).

  

لیکوال ارواRاد  ميل رسالت (د محمد طارق بز9ر کارنامې)  /  ۲
مصطفی عمرزی. دا کتاب چې د دعوت رسنیز مرکز او مسئول مرش  
بر کې  په  نظرونه هم  افغانانو  او د لس�ونو مطرحو  فعالیتونه  بیالبیل 

د دې کتاب ژبه پfتو او دري ده. کتاب د خرڅ (پلور ) له پاره  او  لري  

ف په  ) ډالر د پوستي مرص ۱۰کرون یانې (  ۱۰۰نه دی خو مینه وال یوازې  
 ورک@ې رسه کتاب تر السه کوالی يش. 

  

د ژوند، کار، فعالیتونو او د زموږ کاکا ُمراد (ډاکEر ناکامورا)  / ۳
د   Aه  ډیر  نور  او  نظرونه  افغانانو  لس�ونو  د  اړه  په  انسان  سرت  دغه 
عکسونو رسه راغونV شوي دي، د کتاب ژبه پfتو او دري ده، دا کتاب  

ډالر)    ۱۰نارویژی کرون یا  ۱۰۰پوستي مرصف ( هم په وړیا ډول یوازې د 
په ورکولو رسه هر افغان چې د ن@ۍ په هر 9وټ کې وي او غواړي ورته  

 لیuل کیدای يش.

  
د ماشومانو له پاره د یو نارویژي کتاب  کله چې طوطي والوت   /  ۴

ژباړه ده د کتاب لیکوال انتون ایسپیرو او ژباړن یې محمد طارق بز9ر  
او په Rکلی    يکتاب د ماشومانو له پاره په خوږه پfتو ژباړل شو دی. دا  

ډالر)   ۱۰کرون یانې (  ۱۰۰قطع او صحافت چاپ شوی دی. د کتاب بیه  
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ډالر ده د ن@ۍ په هر 9وټ    ۱۵کرون یا    ۱۵۰ده او د پوستي مرصف رسه  
کې هېوادوال کوالی يش دا کتاب د دعوت رسنیز مرکز Aخه د قیمت  

 په بدل کې وغواړي. 
 

  

 (An Afghan Beauty in Kiev)/ په ان�لیيس ژبه د کییف Rاپیرۍ  ۵
چې لیکوال یې محمد طارق بز9ر دی د یوې ریfتنې کیسې او پېfې 

لیکل شوی چې په 5وله د جن� ج�@و د ترخو تاثیراتو له امله د    ېله مخ
ژون  د  افغانې  ته د  یوې  بدملن[  کې  پای  په  چې  کیسه  ناخوالو  د 

ډالر ده چې د   ۱۰نارویژي کرون یانې    ۱۰۰مجبوریuي. د دې کتاب بیه 
یا    ۱۵۰ستي مرصف رسه 5ول  وپ ډالر کیuي چې د قیم~ په    ۱۵کرون 

په  کیuي. دا کتاب    uلته لی  والو  ته مینهورک@ې رسه د ن@ۍ هر 9وټ  
، استادانو، د کار همکارانو، ستاسو بهرنیو دوستانوبهرنیو هېوادونو کې  

 ال[ ده. ډله پاره هم یوه Rه  9اونVیانو، مل�رو
 

 
  

قاموس   -نارویژي    /۶ د   Stor Norsk-Pashto Ordbokپfتو  چې 
  ۵۰۰۰کلونو د زیار او هHو نتیجه ده  چې 5ول    ۱۷بز9ر د    طارق  محمد

بر   ۱۰۰۰او کتاب    لغاتونه ناروې  له  او  لوړ معیار چاپ  په  لري  مخونه 
 سیره په سویVن او ډ�ارک کې هم هېوادوال ترینه E9ه اخیستالی يش. 

حلیuي یا  تر ډېره  په دې کتاب رسه د هر مسلک د خاوندانو ستونزي  
، په هر ډول کاري چاپیریال  بل عبارت د لوم@ي 5ول�ي تر پوهنتونه  هپ

والدینو له خوا د ماشومانو ژبن[ ستونزو په حل کې او په کور کې د  
پوره مرسته کوي، او والدین به بیا د دې رضورت نه ویني چې خپل لور 
یا زوی ته ووایي وبfه زه پرې نه پوهېuم. د نارویژي ژبې د هر ډول 
لغاتو مانا په اسانه په کتاب کې پیدا کولی شئ دا باید هم یادونه ويش 

لغاتونو، نومونو او نورو Aیزونو عکسونه د اسانه  چې د یو زیات شمېر  
پار د کتاب په پای کې 8ای پر 8ای شوي دي چې دا په   پوهاوي په 

. د دې د قاموس کارونکو رسه مرسته کوي  اسانه د پوهاوي په برخه کې
کور   پfتنی  او  افغا0  هر  په  شتون  کتابتون  کتاب  په  ستاسو  کې او 

ستاسو Rه مرستندوی دی. د دې   رضوري او د نارویژي ژبې په حل کې
نارویژي کرون (هغه چې د دعوت رسنیز مرکز Aخه په   ۸۰۰کتاب بیه 

لیارې   د  پوست  د  او  کوي)  السه  تر  ډول  یې  مستقیم  ناروې، بیه  په 
 کرون ده. ۹۵۰سویVن او ډ�ارک کې 

  

په حضوري ډول د پاسنیو کتابونو مینه وال او غوRتونکي کوالی يش 
  Aخه   د دعوت رسنیز مرکزکې یې    (ناروې)  Rارپه  لیلیسرتوم    یې د

د     واخيل هم  یا  اکاون~   بانکاو  په  ميVیا  دعوت  د  پیسې  الرې  د 
AC#0530 22 94668     د دعوت رسنیز مرکز د ویپس په شمېره  یا  او

بشپL پوستي ادرس رسه راولیrې    د خپل   Vipps: #557320شمېره
  . ستاسو د خوIې او اړتیا وړ کتاب به ډير ژر تر تاسو درورسیrي

 Dawt Media Centerد دعوت رسنیز مرکز دفرت  
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2000 Lillestrøm, Norway 
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 ی سپ ، کوتره او تور پيشو سره

یوې رسې پیشو یوه کوتره نیولې او �غلوی یې چې  
ور'وپ یې ک% کوتره یې  نابربه ورته د تور سپي پام شو، 

ترې راخپله ک%ه او په داسې حال کې چې له خولې یې  
  :ویلسپي کوترې ته و   تور ېدې،.ناړې ورته , 

شکر وباسه چې له پیشو مې وژغورلې «را ازاده» شوې!  
کوترې وویل: هو له پیشو راخالصه شوم، خو اوس د  

  .سپې تر ژامې الندې یم
  »!خوړلې یا «تور سپيپر ما یې ,ه فرق، یا «رسې پیشو» 
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By Thijs Berman 
In twenty years, the drama of the Afghan people has seen three acts. The first act was 
marked by intense relief at the ousting of the Taliban regime and the hope for a better 
future, in particular for women and girls. 
Many Afghans shared in this euphoria and optimism, putting their faith in the promises of 
democracy and freedom for all. They cast their votes in elections which they believed would 
herald this new era of freedom, courageously risking their lives to make sure their voices 
were heard in the new Afghanistan. 
That faith and courage deserved to be respected by the international community and 
supported by transparent and long-term investment in democratic institutions, inclusive 
political dialogue led by the Afghan people, and zero tolerance for corruption and nepotism. 
 “Stability does not come from military might.” 
But then came the second act, when these high hopes gave way to disillusion, cynicism and 
bitterness at broken promises. Accountable, transparent governance by an administration 
which came to power in legitimate and inclusive elections are the foundations of a true 
democratic society. Sadly, in Afghanistan, the legitimacy and credibility of the Afghan 
government were undermined by corruption and fraud, enabled by an international 
community which all too often turned a blind eye to the failings in the governments it helped 
create. The US-led coalition showed only half-hearted attempts to stem the growth of 
corruption and failed to speak out against massive fraud in successive elections. This 
opened the way to the gradual erosion of the credibility and legitimacy of the Afghan 
administration. 
Military missions, however big and expensive they may be, cannot solve societal questions. 
Stability does not come from military might. It comes from good governance and the growth 
of strong democratic institutions in an inclusive social fabric within the existing culture. 
It’s not enough to plough money into a country without proper oversight, accountability, and 
investment in the democratic infrastructure. And it’s not as simple as putting in place 
elections and institutions. Democracy needs to come from within. It is embodied by a set of 
values – from accountability to collaboration and dialogue – shared by the people and those 
who represent them. 
None of this happened in Afghanistan. Instead, the people who believed in these promises 
of a better future now hide behind locked doors, terrified of what the future will bring. These 
are the women who believed the promises of an equal and inclusive society and put 
themselves at considerable risk to enter politics; the young people who took up the mantle 
of human rights defenders; the journalists who trusted that they would work in a free and 
fair society.  
And so Afghanistan enters its third act. The 
corrupt government has fallen, and the Taliban 
are back. It’s a third act of utter despair and 
chaos. The lessons from Afghanistan can be 
applied elsewhere, but they could also pave the 
way for another act in Afghanistan itself. There 
have already been protests in several cities. The 
younger generation clearly doesn’t give in so 
easily – people are not ready to abandon their 
freedoms after twenty years. They need the 
world’s support. 

DAWAT is independent publication. Established in 1988. DAWAT is 
not associated with any political organization. The views and ideas 
expressed in DAWAT are those of the writers and are not necessarily 
those of the editor. All letters and articles sent to the editor are 
welcomed but will not be returned.  
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A NATIONAL REQUEST 

The Dawat Media Center 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 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. All items will not only be stored as 

part of a national archive but will also 

become accessible to the general public. It 

is said that rivers are created by many 

small droplets of water, as such the small 

efforts of each individual will eventually 

contribute to a product, we can each 

express pride in.    

Once again, we call upon individuals 

within all nations to fulfill their duty as 

Afghans and contribute to the 

preservation of their historical, cultural 

and national identity.  It is time for us to 

act, as actions speak louder than words. 
 

M. Tariq Bazger, 
Editor and publisher 
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