
 !!ولې…….؟؟                    
 کله چې خلکو ته (ولې؟) ور زده ک�ې دوی خپله

مجبوری+ي غرب)ون و&يي. هر"وک چې (ولې؟) لري نو خامخا  

  .په ("ه ډول یا "ن0ه؟) فکر کوي

 .ته نشې رسیدای دررسه نه وي ("ن0ه؟) چې (ولې؟)

بازار او کيل کې خلکو ته ور زده ک�ۍ چې  کو"ه، په چم،

 :وپو&تي

 ملت، تاریخ، خاوره، معادن، ولې؟ هغه ملت چې دومره شتمني،

 زر)ونو نور فرصتونه لري باید د ن�ۍ غریب،کاري Hواک او 

 هیر شوی او رس NیMی ملت وي؟   خیرات خور، وروسته پاتې،

بې  ولې هغه ملت چې "و زره کلن تاریخ لري باید بې فرهن0ه،

 بې اتفاقه او….. تباه يش؟ علمه،

 زړه ورتیا، ولې؟ هغه ملت چې د تاریخ په اوږدو کې د هو&یارتیا،

 ډار، بې سوادي، زې سمبول وو نن پرې جهالت،ایVندارۍ او مبار

تفرقه او سل ډوله نور وحيش افکار راج  بیکاري، تعصب، فقر،

 وچلوي؟

 ولې باید زموږ خلک خپلو ستونزو ته حل الرې په باج ورکولو،

بې )Mې سکوت او  بdو ورکولو، چاپلوسc، ریاکارۍ، دروغ ویلو،

 نورو نامعقولو الرو کې ولMوي؟

 ولې؟ ولې؟ ولې؟

 موږ باید ولې ته Hواب ومومو او بیا یې د ("ن0ه) په اړه فکر وک�و،

وژل کی+و او  هیری+و، که موږ د ولې فرضیه مطرح نک�ه حذفی+و،

 .تباه کی+و

 ولې درس ته نشم تلی؟ موږ حق لرو وپو&تو چې ولې وږی یم؟

ولې بې کوره کی+م؟ ولې ډارول کی+م؟ ولې  ولې وژل کی+م؟

 ولې کار نشته؟ ولې موږ د معقول ژوند حق نلرو؟ سانسوری+م؟

دې خاورینې ن�ۍ و)�ي یو  دې ولې Hواب حتمي دی! موږ د د

که غربیان مریخ ته ختلی يش موږ خو ل+ تر ل+ه پر دې خMینه 

 .…خاوره د سوله ایز ژوند حق لرو
 !دنیا مزې او زموږ ذلت انصاف نه ده د

 ه د ج��ې میدان واوسو؟دنیا ولې غواړي موږ تر قیامت

محمدهللا آرين                                      ؟ ولې؟ ولې؟ ولې  
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غ� افغان ولس رسنیز مرکز د  دعوت       
  قدرمنو لوستونكو ! 

د  رسنیزو فعالیتونو  د لیارې    بېالبیلو    د خپلو وياړي چې  مرکز    ز رسنی د دعوت    
تر خپله وسه  هيواد په دې 1اكونكو او حساسو شيبو كې په ميل افغا) روحيه  

  ه;ه کوي چې خپلو خلکو ته د خدمت مصدر و7ر6ي.  
د دعوت ميل خپرونه د خاوري Aاميت، ميل گ<و او د ميل يووايل د دفاع او     

پاره د    ساتنې  په مبارزه كې د افغا) پوهانو، عاملانو، ليكواالنو، او روCفكرانو د 
قلمي جهاد پرانيستىل سنگر، ه;ه كوي د دعوت درنو لوستونكو ته د هيواد او  
خاينانه   دوى  د  حده  ممكن  تر  او  وروپيژ)  دQمنان  بهر)  او  كور)  ولس 

  دسيسې او توطيې شنVې او خنثى كSي. 
په هيواد كې د سولې، ولسواك]، 1ولنيز عدالت، وS7یزو حقونو، د مطبوعاتو      

خپلواکي، د قلم او بيان د ازادي، او 1ول افغان ولس ته د ژوندانه د لومSنيو  
بنس<يزو اسانتياو د برابرولو، او په لنVه كه ووايو د دموكراتيكو الرو، نه د "زور،  

غوڅ اكcيت په خوQه د يو غaتىل او منيل    زر، او تزوير" د الرې، د افغانانو د 
هغه    او د هغې ساتل او مالتS   مركزى ميل حكومت د جوړيدو  منf ته راتلل 

موخه او هدف دى چې د هغه په رCا كې د دعوت ميل خپرونه خپله مبارزه او  
 .hندنه مخ په وړاندې بياQرس  

  خو! 
يل، قلمي مرستو او  د دې lراغ د روQانه ساتلو د پاره د گرانو لوستونكو ما 

همكاريو ته د هر وخت نه خورا زيات رضورت دئ، كه زموږ د پاليس] او د  
دعوت د ميل خپرونې د محتوا رسه موافق ياست نو موږ  د دې جوگه كSۍ  

دعوت خپرونه د نSۍ او گران افغانستان گوټ  دعوت میVیا خپرونې او  چې د  
پاره د اميد ډیوې روQانه کSو،  گوټ ته ورسوو، او د هغه نااميده هيوادوالو له  

كوم چې د ډول ډول ناخوالو له امله يې خپل اميد د السه وركSى دى، او داسې  
چvته چې افغان وي هلته دعوت وي يانې دا چې ډیرو هيوادوالو ته دعوت  

ې به هله بيxايه نه وي چې يو زيات شمv هيودوالو ته مو  ; ورسيwي او زموږ ه 
ف ته رسيدل ستاسو درنو هيوادوالو او د دعوت  دعوت رسوىل وي او دې هد 

  مينه والو د مايل مرستو پرته ناشو) دي. 
زموږ هيله د درنو لوستونكو lخه دا ده چې په دې الره كې خپلې مرستې ونه     

  سپموئ. 
  پته راواستوئ: لیکل شوېهمدې مخ کې په خپلې مايل مرستې په 

   راجسرت پوستې د الرې. او يا هم د پاك{ په منf كې د د بانک 
  يو 6ل بيا وايو :  

د افغان ولس پرته د هيواد د هي� سيايس ډلې �ايند7ي نه میVیا  دعوت  ((
نه د خپلو خلكو پرته د چا پورې تSلې ده. دعوت   د افغان  میVیا  كوي او 

lوک چې د افغانستان په ونې کوي  ولس ريaتينى غw او د هغو له پاره خپر 
د دعوت د خپلواکو رسنیو مرکز   باره كې فكر او د مسئوليت احساس كوي. 

  )) ه زیات اوس ستاسو مايل مرستو ته اړتیا لريد پخوا  ن 
 ستاسو نه مخكې له مخكې مننه 

 د دعوت اداره

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

دعوت د افغان ولس ريaتينى غw او د هغو له پاره خپريwي lوك 
احساس كوي. په چې د افغانستان په باره كې فكر او د مسئوليت 

نكو په غاړه ورو شوو ليكنو مسئوليت د درنو ليكوپدعوت كې د خ
دى او رشط نه دى چې هره ليكنه دې د دعوت د نرشا� پاليس] 
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 د دعوت بانLي پتھ:

    DNB Bank AC # 0530 2294668 

 حساب اتویتاد والو.9نلھ ناروې STر د 

Account for international payments: 
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 %ن$ه کولی شئ د دعوت مې�یا مايل مرسته وک�ۍ:

پته راوليwي. د دعوت مايل  پهد بانک  )پيسېخپلې مرستې (
رسنیو  ود دعوت د خپلواک افغانستان خلك دي.منبع د 

ره ستاسو امرکز د فعال ساتلو او د شوو ژمنو د پوره کولو له پ
توب او الQه پرمخت� زیری دی. یمايل مرستې زموږ د بریال

و پر6ای د عمل ډ7ر ته ربهر افغان باید تر خپله وسه د خ
پوره کSي وخت د عمل احساس او خپل مسئولیت ،  راوو6ي

  ه د خربو.دی ن
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د افغانستان خلک هوسونه نه لري، خلک وږي دي ډوډۍ غواړي، خلک له يخن] او له 

 غورلو وس نه لري، خلک له فقر رسه مخ دي7رم] lخه د خپل 6ان او کورن] د ژ
کاله لوی   ۳۵کلونو کې د قدر وړ رسنيز او فرهن�ي کارونه تررسه کSي دی.  ۳۵مرکز په تېرو   دعوت رسنيز

  عمر دی، دعوت لويه الره وهلې ده او د اوږدې زمانې له کwلېچونو راوتلی دی. 

  

بز7ر  رق  طا  چې    ې ستاس   : محمد  شول  باعث  lه  نظر  د  په 
  سقوط وکS؟   ۱۵ر کال د ا7ست په  ې نظام ت افغانستان  

حسن  حسن  شیر  د  ډاک<ر  په    ۲۰۲۱:  ا7ست  د  په    ۱۵کال 
 (Sه هم د ډېرو    افغانستان کې د جمهوریت بېl سقوط که

په نظر يوه نابربه پېaه وه، چې چا يې انتظار نه درلود، م�ر زه  
يې داسې نه بو�. د جمهوري نظام سقوط د پېaو يو منطقي  
بهv او ډيناميک تسلسل و. د نظام د ړن�ېدو اصيل علت دا  
و، چې د نظام پر بقا د  عامو خلکو او د نظام د ساتونکو باور  

و. د بې باورۍ کچه نابربه نه، بلکې ورو ورو  کمزوری شوی  
ژوره او پخه شوه. د جمهوريت د ړن�ېدو ا1کل ه¡غه وخت  
يقيني شو، چې امريکايانو له افغانستان lخه د وتلو لپاره  د  

په    ۲۰۲۰ له    ۲۹کال د فربورۍ  نې<ې  د افغانستان د دولت 
ه  V7ون پرته  په دوحه کې له طالبانو رسه تSون السليک کS. ک 

په هر دليل و، خو امريکايانو په همدغه تSون په لوی الس د  
جمهوريت اداره له اعتباره واچوله او طالبان يې د افغانستان  

مخه هم د سيمې په    راتلونکي واکمنان معريف کSل.  تر دې د
هېوادونو کې حاکم ذهنيت په افغانستان کې د امريکايانو له  

د   دليل  دغه  او  و،  نه  جوړ  رسه  له  شتون   fدري د  طالبان 

1ين�ېدو رسه مرسته کوله، خو د دوحې تSون دغه دريf نور  
(پوځ،   قواوو  والو  وسله  ساتونکو،  د  نظام  د   .Sک پوخ  هم 
استخباراتو او پوليسو) جن�ي روحيه د بهرنيو مدارکو تابع وه، 
چې مدارک وتSل شول، جن�ي روحيه هم ماته شوه. د نظام  
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نا  او  کفايته  بې  فاسده،  د  اداره  وينو  چې  لکه  وه.   کاره 
  جمهوريت په سقوط کې 7¨ شمېر فکتورونو نقش درلود.  

ر حکومت یو  ې : د نظام د سقوط 7وته د ت   محمد طا رق بز7ر 
لو چارواک ړ شمېر  هغه    ي، پوړي  او  نیيس  ته  غني  ولسمرش 

نیول  و چا ته  باید  مسئول ª7ي ستاسو په نظر د مسئولیت 7وته  
  ؟  يش 

: ولسمرش غني  هرو مرو مسئول دی،  ډاک<ر شیر حسن حسن 
خو مسئوليت يوازې د هغه نه دی. ولسمرش غني د هېواد د  

و.  رسقومندان  اعلی  پوځ  وال  د  وسله  هېواد  د  ولسمرش  هر 
استقالل، د خاورې د Aاميت د ساتلو او د اسايس قانون د 
ولسمرش   پخوانی  پرته  شکه  له  او  لري.  مسئوليت  حفاظت 

دغه   له  غني  ارشف  ډاکرت 
دی.   نه  خالص  مسئوليته 
په   نظام  د  غني  ولسمرش 
خو   دی  مسئول  کې  ړن�ېدو 
هغه   کې  مسئوليت  دغه  په 
يوازې نه دی.  له بده مرغه  
وايل   له  ماموره،  تر  وزيره  له 
په   نظام  د  1ول  جوايل  تر 
دي.   مسئول  کې  سقوط 
ناکام   6که  غني  ولسمرش 

ه او  شو، چې د نظام د ساتلو لپاره يې سا�، متعهد ، په کار پو 
ميل 7<و ته ژمن  د واحد فکر کاري 1يم جوړ نه کS. واقعيت  
دادی، چې ولسمرش ارشف غني هوQيار شخصيت و، خو فکر  
1ولو چارو د سمون  د  يوازې د هغه هوQياري  يې کاوه، چې 

  لپاره کفايت کوي، او همدا يې سرته نيم�Sتيا وه.    

چې نظام له دننه    دي،  ر په دې باور ې : ډ محمد طا رق بز7ر 
.یانې دا ش¡يل  سقوط وکS او یا عوامل یې دننه په نظام کې وو 

1لواله وه، چې دا شل کاله یې نظام وخوړ او د اکcیت حقونه  
پaو   په  چې  پرېنaود،  یې  نظام  یې  هم  او  کSل  6ان  د  یې 

  ستاسو په نظر دا خربه تر کومه سمه ده؟ ودریwي. 

وويل، د نظام په    : لکه چې مخکې مې ډاک<ر شیر حسن حسن 
سقوط کې 7¨ شمېر فکتورونو نقش درلود. lه يې کور) او  
lه يې هم بهر) وو. په دې کې شک نشته، چې ش¡يل 1لواله  
د جمهوريت په تېرو شلو کلونو کې ډېره ونازول شوه. 6که د  

) کلونو کې 1لواله  ۲۰۰۱  - ۱۹۹۶طالبانو د لومSي حاکميت په ( 
ور  چې  و،  قوت  کورنی  په  يوازينی  يې  شونې  پاتې  وست] 

پنجشېر، بدخشان او 6ينو نورو غرنيو سيمو کې پاتې وې، د  
بهرنيانو په رات� يې له رسه د وسلو او پيسو قوت واخيست،  
د بهرنيانو رسه يې د طالبانو په ماتولو کې ډېره مرسته وکSه، 
او يا برعکس بهرنيانو له دوی رسه مرسته وکSه. خو واقعيت  

د طالبانو په وړاندې بله داسې منظمه    دادی، چې هغه وخت 
ورباندې کSی   حساب  بهرنيانو دې  چې  وه،  نه  موجوده  قوه 
هم   بهرنيانو  نو  وای. 
د  او  وکSه  تکيه  پرهمدوی 
قدرت او ثروت رسچينې يې  
وکSې.   الس  په  همدوی  د 
1لوالې د جهاد او مقاومت د  
او   ثروت  تو7ه  په  ناجيانو 
او   وباله  حق  6ان  د  قدرت 

کال  شل  همدغه  تېر  د  يې  ه 
د   لپاره  ساتلو  د  (حق!) 
1ولې   بريده  تر  او د قدرت د موازي جزيرو  موازي حکومت 
نادودې تر رسه کSې. همدغو نادودو او فساد د جمهوريت  
1ول نظام  د افغانستان د خلکو او نSيوالو په پام کې کمزوری، 

    .Sبې اعتباره او ماتېدونکی ک  

ی د افغانستان ميل  : 6ینې کسان چې حت محمد طا رق بز7ر 
رو شلو کلونو د واک  ې بیرغ، ميل رسود او نوم نه مني او د ت 

ره برخه د همدوی په الس وه او اوس د ميل مقاومت خربې  ې ډ 
چې  په داسې حال کې   ، lخه به lه جوړ يش   ی کوي ایا له دو 

کSل  ه  پر وخت یې له تېaتې پرته بل lه ون   درلودلو د  د هر lه  
  اوس به lه وکSای يش؟ ایا  
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دغه کسان نوم ورکي نه دي، دوی د   : ډاک<ر شیر حسن حسن 
ه¡غه 1لوالې پاتې شو) دي، چې تېر وار يې د قدرت لپاره  
لپاره جن� دوهم  دا وار د قدرت  او  لومSی مقاومت  جن� 

ره ميل اجندا  مقاومت بويل. دغه خلک د جن� او مقاومت لپا 
نه لري او افغانستان شموله نه دي. د دوی په نظر طالبان د 
يوه قوم خلک دي او که طالبان په واک کې وي، معنی دا چې  
په   په نظر که طالبان  په واک کې دی. د دوی  همدغه قوم 
پنجشېر واکمن يش دا لوی ظلم او ناروا کار دی خو که په  

راه او هرات  واکمن يش نو  کندهار ، نن�رهار، پکتيا، هلمند، ف 
بيا هې� پروا نه لري، 6که د هغوی په نظر دا د طالبانو خپلې  

د   ولسواک]،  د  خلکو  دغو  دي.  سيمې 
برش د حقوقو ، د xQو د تعليم او کار د  
حق او 6ينې نور مد) شعارونه رامخته  
کSي دي خو له بده مرغه دغه شعارونه  
د   او  رياکاري  تظاهر،  حده  ډېره  تر  يې 

 Sخپلو  ن دي،  لپاره  جلبولو  پام  د  يوالو 
خلکو ته بيا وايي؛ چې طالبان د هېواد پر  
1ول قلمرو د يو قوم حاکميت تامينوي  
وړاندې   پر  دوی  د  بايد  قومونه  نور  او 
  fي. همدې دريSمقاومت او جهاد(!) وک
او  منزوي  lخه  اجندا  ميل  له  دوی 
کمزوري کSي دي. زما په فکر دغه ډول  

په    محيل مقاومتونه د  بله نتيحه  خلکو له وينې تويېدو پرته 
  الس نه راوړي. 

  ي، : یو زیات شمېر افغانان په دې نظر د محمد طا رق بز7ر 
رو شلو کلونو السته راوړنې په دوحه کې د  ې چې نظام او د ت 

یوړې  منxه  له  موافقې  او  خربو  طالبانو  او  افغان  ،  امریکا 
نظام طالبانو  حکومت امریکا lنVې ته کS او په پایله کې یې  

تاسو تر کومه د دې نظر    . ته د یوې موافقې له الرې وسپاره 
  رسه موافق یاست؟ 

: د دوحې د مذاکراتو په پيل کې  1ول  ډاک<ر شیر حسن حسن 
او نSيوال ډېر خوښ Qکارېدل او فکرکېده، چې که   افغانان 
خv وي د lلوېaت کلنې ج�Sې پايله به يوه دا¶ي سوله يش.  

امريکايانو او طالبانو دواړو د افغانستان  خو هغه وخت چې  
حکومت 7وQې ته کS، د حکومت پلويان او مخالف· په دې  
د   نظام  د  دی.  پيل  ماتېدو  د  نظام  د  همدا  چې  شول،  پوه 
او برعکس د   پلويانو سيايس او جن�ي روحيه کمزورې شوه 
زيات   ال  د  مخالفينو  1ولو  يې  شمول  په  اپوزسيون  کور) 

و  روحيه   ډاکرت  فعالېدو  کرزي،  حامد  Qاغيل  د  اخيسته. 
عبدالله ، رسول سياف، عطامحمد نور، رشيد دوستم، محمد  
محقق، خلييل او نورو په شمول چې هم  
اپوزسيون   په  او هم  په حکومت کې وو 
کې وو،  کرار کرار يې طالبانو ته 6انونه  
1ولو   زړو  تر  وړو  له  او  کول  ورنwدې 
غوQتل، چې د سولې د خربو په پالوي  
کې خپل استازي وردننه کSي تر lو په  
کې   lن�  په  طالبانو  د  کې  راتلونکي 

پايله    6ای ول<وي،   6انته د (عزت!)  خو 
6ای  د عزت  ته  يې رسچپه شوه، هيچا 

  پاتې نه شو.  

و،  محمد طا رق بز7ر  : د دې علت lه 
افغانستانه ووتل  له  امریکایان  او د    چې 

هغه lه له پاره چې شل کاله یې کار کSی و، مرصف یې کSی  
و، او خپل عسکر یې قربا) کSي وو، یو دم هر lه ته شا کSه 
او له افغانستانه په غیر مسئوالنه ډول ووتل، ایا دا د امریکا او  
په مجموع کې د لویدیxو هېوادونو دوه مخي او منافقت نه  

  په 7وته کوي؟ 

دوه مخي او منافقت  هر وخت د    : ن ډاک<ر شیر حسن حس 
Qکېالک�رو د سياست برخه ده. هغوی د خپلو 7<و د ساتلو  
پېژ).   پېژ)،7<ې  نه  تعهد  هغوی  کوي.  lه  هر  لپاره 
ډول   هر  لپاره  ساتلو  او  کولو  ترالسه  د  خپلو7<و  Qکيالک�رد 
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کSنې روا بويل. هغوی ته د نورو ملتونو برخليک مهم نه دی.  
د په قول «امريکا افغانستان ته د ت� او  لکه د Qاغيل خليلزا 

يا له افغانستان lخه د ت� لپاره د چا اجازې ته رضورت نه  
لپاره   اهدافو  خپلو  د  امريکايان  اساس  همدې  لري.»په 
افغانستان ته راغيل وو، شل کاله وروسته يې د ه¡غو 1اکل  
د   بلله،  ونه  مناسبه  الره  دغه  کولو  السه  تر  د  اهدافو  شويو 

د ترالسه کولو لپاره به يې بله الره سنجولې وي چې ال اهدافو  
تر اوسه موږ ورباندې نه پوهيwو. يوه خربه روQانه ده، چې  
امريکا په افغانستان او سيمه کې د خپل موجوديت شکل ته  
تغv ورکوي، امريکا به دلته بديل نيابتونه جوړوي او د هغوی  

پاکستان،    په وجود کې به خپل موجوديت سا�. همدا اوس د 
قطر، متحده عر« اماراتو او د سيمې د 6ينو نورو قوتونو تر  
منf  د همدغه نيابت لپاره د غوره کېدو خربه د امريکايانو په  

اجندا کې شامله ده. مالومه نه ده، چې  
چارو   د  افغانستان  د  به  امريکايان 

به    مديريت چا ته وسپاري، خوهغوی 
  په هر صورت خپلې 7<ې وسا�. 

: ستاسو په نظر په  محمد طا رق بز7ر 
پاکستان د امریکا د اعتبار او مل�رتیا  

  دلیل lه دی؟ 

حسن  حسن  شیر  د   د  : ډاک<ر  lخه  وچې  نيمې  له  هند 
تر وتلو وروسته تر دې دمه، پاکستان په سيمه کې    ان�ريزانو 

د  بريتانويانو او امريکانو لپاره دوست او امر منونکی دولت  
پاتې شوی دی. په دغه امربردارۍ کې پاکستان ډېرې 7<ې  
کSې دي. پاکستان د امريکا او غربيانو تر سيوري الندې په  

نستان  اتومي قدرت بدل شو. پاکستان د امريکا لپاره په افغا 
پر وړاندې د جن� ډاډمن مل�ری و.له داود   کې د شوروي 
خان lخه تر ډاکرت نجيب الله  پورې د شوروي تر ح¡يت  
په   پاکستان  د  خوا  له  غربيانو  او  امريکا  د  نظامونه  الندې 
مرسته و6پل شول. پاکستان د افغان جهاد او له تروريزم رسه  

ونه ډالر تر السه  د مبارزې په نامه له امريکايانو lخه میليارد 

کSي او ال يې تر السه کوي. په روانو حاالتو کې هم په سيمه  
کې امريکايانو ته له پاکستانه پرته بل ډاډمن 6ای پاتې نه دی.  
نو د امريکا او پاکستان مل�رتوب د دواړو  په 7<ه دی او نه  

  غواړي يو بل له السه ورکSي.  

ه مو نظر lه  : د طالبانو حاکمیت په بار محمد طا رق بز7ر 
  دی؟ 

: طالبانو اوږده ج�Sه وکSه او د جن�  ډاک<ر شیر حسن حسن 
د   اوس  ورسېدل.  ته  قدرت  انداز  فاتحانه  په  کې  نتيجه  په 
په   طالبانو  د  ته  قدرت  لري.  قلمرو حاکميت  1ول  په  هېواد 

مخه يې   رسېدو هغه جن� پای ته رسيديل دی، چې تر دې د 
ط  وو.  قربا)  افغانان  سل�ونه  ورځ   او  هر  سوله  وايي  البان 

امنيت يې راوستی دی، خو سوله د طالبانو د حکومت حکمت  
چې   وه،  نه  6که  سوله  پخوا  دی،  نه 
وړاندې   په  حکومت  د  طالبان 
وړاندې   په  طالبانو  د  اوس  جن�ېدل، 
پراخ هېواد شموله 7واښ نشته، م�ر  

د  له   دا  خلک  چې  لري،  نه  مانا  دې 
  طالبانو رايض دي. طالبان التر اوسه د 
چلند   توله  په  ډلې  جن�ي  ديني  يوې 
کوي. التر اوسه يې د معارص حکومت جوړولو ظرفيت نه دی  
تر السه کSی. په کار پوه مسلکي کادرونه نه لري. کابينه يې  
  vغ په  ده.  جوړه  فارغانو  له  مدرسې  د  او  ماليانو  له  يوازې 
طالب افغانانو د کار او صالحيت باور نه کوي. د اقتصادي  

پروژو او د کار د ايجاد لپاره روQانه کSنالرې نه    پرمختيايي 
پر   رشيعت  د  هميشه  کې  برخه  په  جوړولو  قانون  د  لري. 
عمومياتو او د ماليانو پر فتواو اتکا او اکتفا کوي. د ميل بvغ، 
ميل رسود، ه¿ او موسيق]، نوروز او نوي کال په بې ارزQته  

ولنيزو فعاليتونو  کولو، د نجونو د مکتبونو او د xQو د کار او 1 
په بندولو يې په ميل او نSيواله کچه د خلکو کرکه را پارولې  
ده. د پورتنيو او 6ينو نورو عواملو له کبله د طالبانو حاکميت  
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ال تر اوسه ميل او نSيوال مرشوعيت نه دی تر السه کSی او  
  په دې برخه کې له زياتو ستونزو رسه مخ دی.  

بز7ر  رق  طا  افغانستا محمد  د  lن�ه  :  ته  تاسو  راتلونکې  ن 
  Qکاري؟ 

زه همېشه خوشب· يم او د هېواد د    : ډاک<ر شیر حسن حسن 
Qېرازۍ هيله مې نه مري! خو د افغانستان راتلونکی په دې  

په 6ان کې د تغv او پرمخت�    پورې اړه لري، چې حاکميت 
د   حاکميت  طالبانو  د  که  نه؟  که  او  مني  عنارص 
تغيvظرفيتونه ومني، د دولت دارۍ او حکومتول] سيستم  
ته يوازې د ُمال او مدرسې له زاويي ونه 7وري، نجونې او xQې  

په کورونو کې   په شان  اوس  د  لکه 
بندې نه کSي، د دولت درې 7ونې 

مشخصې   او   جال  کSي،   قواوې 
همدغو   په  ته  افغانانو  غvطالب 
درې�ونو قواو کې د کار او فعاليت   
حق او صالحيت ورکSي، د خلکو د  
سيايس او مد) ازاديو ډاډ رامنxته  
هرlه   بل  تر  ارزQتونه  ميل  يش، 
د   نو  يش،  وª7ل  معترب  او  مقدم 
جن�ونو او پاچا7شتيو بهانې به پای  
ومومي. که داسې نه وي نو په روانو  

دروازې حاال  پرمخت�  او   vتغي نوQت،  علم،  د  چې  کې،  تو 
  تSلې شوې دي، د خوQ] لپاره  ډاډ نه وينم.  

: افغانستان ته جدي خطر په اوسنی وخت  محمد طا رق بز7ر 
    کې lه دی؟ 

او ثبات د افغانستان  ډاک<ر شیر حسن حسن  : دا¶ي سوله 
ارزQت دی. منم چې د طالبانو  په حاکميت کې   لپاره حيا� 

ته   يوازې د جن� نه شتون  د پخوا په vl جن� نشته. خو 
سوله نه شو ويالی. د خلکو نارضايت او د جن� عوامل ال تر  
اوسه پاتې دي. اوس د جن� يوه خوا (جمهوريت) ناکام شوی  

يوې خوا ناکامېدو او د بلې خو بريايل    دی، او په جن� کې د 

و ته سوله نه وایي. سوله او ثبات د مخالفو خواو په توافق  کېد 
او رضا مندۍ منxته را6ي، هغه lه چې له بده مرغه وجود  
نه لري. لوی خطر دا دی چې ناراضی افغانان به لکه د تېر په  
lېر د بهرنيانو ملن ته پناه وړي، بهرنيان به د هغوی په وجود  

او ني  ابتي جن� به ادامه  کې د تېر په lېر نيابتونه جوړوي 
پيدا کSي. زما په باور بهرنيان به د بل 6ل لپاره په افغانستان  
کې پو6ي مداخلې ته زړه Qه نه کSي، خو هغوی کوالی يش،  
نيابتونه جوړ کSي او يا پخوا) نيابتونه له رسه نوي کSي او  
طالبان په يوه  نه ختمېدونکې نaته کې مرصوف کSي. له بلې  

ډېری کورن] او بهرن]کSۍ طالبان د پaتنو  خوا له بده مرغه  
استازي او د طالبانو حاکميت د پaتنو حاکميت بويل. له دې  
له   کرکه  او  وېره  طالبانو  له  کبله 
کرکې  او  وېرې  په  lخه  پaتنو 
د   افغانستان  د  کار  دا  او  بدليwي 
  fتونو تر منQقومونو او اتنيکي جوړ
يې   بيا  چي  کوي،  رامنxته  فتنه 

  نزمن وي.  مخنيوی ډېر ستو 

: lه باید ويش،  محمد طا رق بز7ر 
مخه   خطرونو  پاسنیو  دغو  د  چې 

  ونیول يش؟ 

حسن  حسن  شیر  جن�  ډاک<ر  د   :
يش. که جمهوريت مات شوی دی نو    عوامل بايد له منxه الړ 

د جن� عوامل پر 6ای دي. د خلکو سيايس، مد) ، اقتصادي  
او د کار او ژوند امنيت او ډاډ تام· نه دی. خلک د خپل  
هېواد په راتلونکي ډاډمن نه دي، يا له هېوداه تaتي او يا لکه  
د (هديرې کلی) 1ول بايد چپه خوله واويس. دغه حالت بايد  

يش،  علمي،    ورغول  ژوند،  په  کې  هېواد  خپل  په  بايد  خلک 
مد)، سيايس، اقتصادي او اجت¡عي فعاليت د ازادۍ ډاډ  
پيدا کSي او د هېواد د برخليک په 1اکلو کې د رايې حق ولري.  
که د افغانستان خلکو ته د مومنانو په سرت7ه کتل کيwي نو  
د   يانې  مؤمنانو  د  بايد  مرش  هېواد  د  يا  امvاملؤمن· 
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انستان د خلکو په رايه و1اکل يش. دغه حاکميت که هر  افغ 
نوم ولري مهمه نه ده، خو 1ولشموله حاکمیت همدغه ته ويل  
کيwي. که طالبان غواړي، چې د دوی د حاکميت پر وړاندې  
7واQونه او ستونزې کمې او له منxه الړې يش، يادې شوې  

  چارې رضور بلل کيwي.  

زه lه شی دی؟ نSیوال د  : د طالبانو ستون محمد طا رق بز7ر 
دو  که  او  پوهیwي  نه  خربه  په  درک    ی دوی  يش  نه  نSیوال 

  کوالی؟

: د طالبانو ستونزه تر هر چا د مخه د  ډاک<ر شیر حسن حسن 
افغانستان   چې  کوي،  فکر  طالبان  ده.  رسه  هېوادوالو  خپلو 
خپل کوم تاريخ نه لري، اصيل تاريخ ه¡غه د اصحابو کرامو  

افغانستان  که  او  (شاه    دی،  له  Qايي  نو  لري  تاريخ  کوم 
تاريخ، ميل   پيل شوی وي. هغوی ميل  به  دوشمشېره) lخه 
سندرې،  رواجونه،  دودونه،  ميل  کال،  نوی  او  نوروز  هستي، 
نقايش،   Aثيل،  سين¡،  تياتر،  فولکلور،  موزيک،  خوQي، 
ارزQته   بې  ارزQتونه   نور  داسې  او  ه¿ونه  Qکيل  حکاکي، 

زQتونو پالونکي او پلويان د طالبانو  lيزونه ª7ي. او د دغو ار 
د فزيکي او روا) فشار الندې دي. اوس 6وان نسل په نSيواله  
کچه د دغو ارزQتونو پرمخت� ويني، او نه يش کوالی د دغو  
لويه   يوه  دا  وزغمي.  اختناق  کورنی  قدرۍ  بې  د  ارزQتونو 
فکري ستونزه ده او طالبان په همدغه فکري ستونزه کې له  

  او نSيوالو رسه په 1کرکې دي.    هېوادوالو 

یو کال : د طالبانو د  محمد طا رق بز7ر  تقریباً  ،  کارونو   تېر 
ته په کتو ایا د طالبانو واکمني به    الس ته راوړنو او فرمانونو 

  دوام وکSي؟

کې جن� نشته    : د طالبانو په واکمن] ډاک<ر شیر حسن حسن 
دی، او دا د دې له کبله چې د دوی په مقابل کې د جمهوريت  
د   واکمن]کې  په  جمهوريت  د  ده.  شوې  ناکامه  خوا 
جن�ساالرانو د قدرت جزيرې او محيل واکمن] موجودې وې، 
چې د جمهوريت له سقوط رسه يو 6ای په ه¡غه اوله ورځ له  

سه شخيص او  منxه تللې دي. ويل کيwي، چې د غاصبانو له ال 

دولتي ملکيتونه بېرته ازاد شوي دي او دا کار هم په ه¡غه  
اوله ورځ ممکن شو، 6که لوی غاصب· د جمهوريت له ماتې  
رسه يو 6ای له هېواده ووتل. له ه¡غه اولې ور6ې راوروسته  
او فرهن�ي برخو کې زه کوم   1ولنيزو  اقتصادي،  په سيايس، 

پرشات� موجود دی.    پرمخت� نه وينم، برعکس؛ ورځ تربلې 
د هېواد روزل شوي کادرونه، پان�ه او د پرمخت� ظرفيتونه  
له هېواده په تېaته دي. که طالبان د بدلون قابليت پيدا نه  

  کSي، د واکمن] دغه ډول حالت د بقا وړ نه بو�.  

Sه  � : ایا د طالبانو د واکمن] پر وړاندې ج محمد طا رق بز7ر 
  ر په هر حال له ج�Sو ستSي دي؟ د حل الر ده او که افغانان نو 

حسن  حسن  شیر  له  ډاک<ر  نور  افغانان  چې  ده،  رQتيا  دا   :
پينxه lلويaت کلونو د جن�   تېرو  د  او  ج�Sو ستSي دي 
تجربو ثابته کSې ده، چې جن� د ستونزو حلالر نه ده. م�ر  
هغوی چې جن�يwي د 6ان لپاره داليل لري. هغوي وايي، چې  

خربه lوک نه اوري او حاک¡ن د    په روغه او سوله کې د دوی 
دوی د نظر خيال نه سا�، دوی وايي چې  جن� ته مجبور  

کال کې پر افغانستان د امريکايانو تر يرغل    ۲۰۰۱شوي دي. په  
تر   ورته     ۲۰۱۲يا    ۲۰۱۰راوروسته  له  هم  طالبان  پورې  کال 

Qاغيل   کې  وختونو  لومSيو  ه¡غه  په  ول.  مخ  رسه  ستونزو 
د ُبن په غونVوه کې له V7ونه بې برخې کSل.  خليلزاد طالبان   

دغه(   په  دیموکراس]  او  جمهوريت  کې  د  دوره  طاليي!) 
امريکايانو او دافغانستان دولت طالبانو ته په افغانستان  کې  
د اوسېدو اجازه هم نه ورکوله، سيايس فعاليت او يا په واک  

تر7وانتانامو، lرخي پله  کې V7ون خو يې ال پر6ای پريwده.  
او با7رامه پورې زندانونه يې پر طالبانو ډک کSل. د طالبانو  
او نورې ډېرې نادودې   بنديان يې په کانتي¿ونو کې ووژل  
همدا   1ولې  واکمن]  (انقال«)  تر السه شوې  زور  په  وشوې. 
شان وي. واکمنان د قدرت او ثروت په نېشه کې غرق يش او  

و جاج نه يش اخيستی. اوس ددغې نېشې  په سمه تو7ه د حاالت 
  وار د طالبانو دی.  
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: که ج�Sه د حل  محمد طا رق بز7ر 
نو کومې الرې شته چې   نه وي  الر 
ولس   او  ومني  ولس  د  طالبان 
پخپله   راتلونکې  خپله  يش  وکوالی 

  و1اکي؟ 

حسن  حسن  شیر  ج�Sه  ډاک<ر   :
بالکل د حل الر نه ده. د حل الرې 

کې ده.  کيل اوس د طالبانو په الس  
ده، چې  ارزQت کې  په هغه  حلالر 
ادعا   طالبان  کيwي.  بلل  ولسواکي 

د   بيا  نو  وي  داسې  که  دی.  وررسه   Sمالت ولس  د  چې  لري، 
ولې   ته  رايې  ولس  د  لپاره  مرشوعيت  کور)  د  حاکميت 
مراجعه نه کوي. د ولس په رايه کې د هر چا ستونزه حليwي.  

ا په 1اکنو او را بللو  د ولس رايه په لويه جر7ه او يا د ميل شور 
کې Qه  Aثيليwي. د ولس استازي به د دولت او حاکميت  
ډول و1اکي، تر اسايس قانون، د نظام  د نوم ، ميل بvغ، ميل  
رسود او داسې نورو اصولو په باب به پرېکSه وکSي، د واکمن]  
ُدعا ويش او همدا کار به د بهرنيو   په کور) مرشوعيت به 

  هواره کSي.  ستونزو حل ته الره  

چې    ، : که طالبان خپل همدې سیاست ته محمد طا رق بز7ر 
ږیره زما واک یې د  « او د ولس خربه    » میم زر ما 1وله زما « 

په    رته ده؟ ې لوبه روانه وي حلالر یې lه ده؟ او ستونزه چ   » ُمال 
  افغان ولس او که په طالبانو کې؟ 

: مخکې مې عرض وکS، چې په ملت  ډاک<ر شیر حسن حسن 
کې ستونزه نشته. ستونزه په حاک¡نو کې ده، 6که ملت اوس  
يوه بې رسپوQه او نامنظمه مجموعه ده. حاک¡ن د ملت د  
انسجام لپاره بل چا ته واک نه ورکوي، په دې کې د 6ان خطر  
ويني، خو که لw تر لwه د ملت غوQتنو او رضورتونو ته غوږ  

رو د ل<ون تالش وکSي، ستونزه له پېچلتيا  ونييس او د حلال 
راوو6ي. خو که طالبان فکر کوي، چې دوی تر 1ولو هوQيار،  
ته يې  او زورور دي، 6که د دنيا سرت زبر6واک  پوه  په کار 

ماتې ورکSې ده، بيا به نو ه¡غه زوړ ُمال او زړې  
  تراويح وي. د وتلو الر په کې نه وينم.  

چې طالبانو له افغان    و : تر هغ محمد طا رق بز7ر 
ولس مرشوعیت تر السه نه کSي ایا حکومت به  

 Sیوال په رسمیت    ي یې دوام وکSاو هم به یې ن
  وپیژ)؟ 

: د ولس رايه او رضايت    ډاک<ر شیر حسن حسن 
تر السه کول تر 1ولو لومSی او رضوري خربه ده،  
نه   اول ممکنه  پيژندنه  به رسميت  له دې پرته 

يش، lه مانا به ولري؟    وي او که بيا ممکنه هم 
يو وږی ملت به تل د رسميت پېژندنې په Aه د بل د الس  
خvات ته ناست وي. رسميت پېژندنه زموږ په کور) او ميل  
او د مدرسو فارغان   هويت پورې اړه لري. که يوازې ماليان 
زموږ د ميل هويت ممثل· وي، رسميت پېژندنه ناممکنه او  

  بې 7<ې ده.  

: د Qوونې او روزنې، Qوونxیو او xQو رسه  7ر محمد طا رق بز 
  د طالبانو د دQمن] علت ستاسو له نظره lه دی؟ 

: که هر طالب جال جال وپوQتل يش،  ډاک<ر شیر حسن حسن 
د زده کSو او د xQو د کار د مخنيوي    هي;وک به د نجونو 

خربه ونه کSي، هر يو به په عمومياتو کې 6انونه د xQو د زده  
ډېرو   د  ويش،  پسې  پوQتنه  که  وبولی.  پلويان  کار  او  کSو 
طالب مرشانو لوCې به په بهر (پاکستان يا قطر) کې عرصي  
مکتبونه وايي او لوړې زده کSې به کوي.  خو په مجموع کې 

د  او    طالبان  کيل  پاتې  وروسته  يو  د  هغه  دي؛  تابع  فکر  يو 
بانVې او په Qه حالت کې د يوې مدرسې فکر دی. که تاسې  
په مد) او اقتصادي لحاظ يو وروسته پاتې کيل او بانVې ته  
الړ شئ، هلته به د طالب د کSنو په وړاندې هي� مشکل پيدا  

ليمه  نه کSئ. 6که هلته خلکو د ستونزمن، وروسته پاتې، بې تع 
له   ژوند  د  پرته  خدمتونو  روغتيايې  ابتدايي  ډېر  د  حتی  او 
نورمال حالت   ورته  دا  او  محروميتونو رسه عادت کSی دی 
Qکاري. له دغو محروميتونو راوتل هغوی ته کفر Qکاري. زه  
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د تاجکستان او ازبکستان له کليوايل ژوند رسه لw و ډېر بلد  
تر  ذهنيت  Qاري  او  کليوايل  د  هم  هلته   ، تفاوت   يم   fمن

کومې   په  ذهنيت  طالبي  کبله  همدې  له  دی.  همداسې 
6ان�Sې سيمې يا قوم پورې تSلی نه دی، دا عموماً وروسته  
پاتې او د محروميت کليوايل ذهنيت دی. د معارص انسان  
رسالت دادی، چې خپل هېوادوال او خپل چاپvيال له دغه  

نو  د  نSۍ  د  بايد  هېوادوال  زموږ  راوبايس.  رو  محروميته 
انسانانو په شان په نس موړ او په تن پ{ ژوند ولري،  لومSنيو  
روغتيايي خدمتونو ته الرسسی او له ساري مرضونو محفوظ  
وي. دغه کارونه په زده کSو او تعليم تررسه کيwي. وروسته  
پاتې کليوايل ذهنيت دغه کار نه يش تر رسه کوالی. بدلون  

ه رسه نwدې يش،  ته رضروت دی، چې د کيل او Qار ذهنيتون 
Qاري   پر  ذهنيت  کليوايل  داچې  نه 

  هغه بری ومومي.  

یو هېواد کې  محمد طا رق بز7ر  :په 
چې د علم او پرمخت� دروازې تSلې  
وي د دغه هېواد راتلونکې به ستاسو  

  په نظر lن�ه وي؟ 

: د دغه شان  ډاک<ر شیر حسن حسن 
د    ، تاريکه  راتلونکې  خلکو  د  هېواد 

وسته پاتې، کمزورې ، بې 6واکه، بې  جهل قربا)، بدمرغه، ور 
  واکه او 1ول عمر نورو ته محتاجه ده.  

: ولې افغانانو په دې شلو کلونو کې ونشو  محمد طا رق بز7ر 
یو ميل او افغانستان شموله او افغان شموله    کSای، چې واقعاً 

  حرکت، تنظیم یا 7وند جوړ کSي؟ 

خورا مهمه او رضوري مسئله او زما  ډاک<ر شیر حسن حسن :  
د هيلو برخه ده. په نSۍ کې د پرمختللو هېوادونو نظامونه  
اس¡) نه دي، 6مکني دي او د هوQيارو او مخکaو سيايس  

يايس نهضت، چې د 1ولني  نهضتونو پر م{ جوړ شوي دي.  س 
عيني او ذهني واقعيتونه او لومSيتوبونه درک کSي او د علمي  
تحرک   ميل  پراخ  1ولنه کې  په  اجندا   پر  پرو7رام  عميل   او 

ډول   6ان�Sي  په  او  ولسونه  چې  تحرک  داسې  کSي.  ايجاد 
6وانانو ته پراخ هيواد شموله فکر ورکSي، کوالی يش د هر  

يش. په افغانستان کې د اوږدې ډول ورانکارو مخې ته سپر  
ملوک   محيل  او  قومي  کوچن]  کې  پايله  په  ج�Sې  کورن] 
او د قدرت موازي جزيرې جوړې شوې. عوامو د   الطوايف] 
6ان د ژغورلو په Aه خپلو قومي او سيمه یيزو قوماندانانو او  
زورورو ته پناه يوړه، هغوی يې د 6ان بال 7ردان وبلل او په  

بقا لپاره د هغوی خدمت او امر منلو ته    1وله مانا د ژوند د 
¶و کلونو په تنظيمي اختناق کې د پراخ   ۱۹۹۰چمتو شول. د 

ميل نهضت نوم اخیستل ناممکن وو، هغه وخت د هر7وند په  
يا پسوند تSلی و او د ميل نوم   نوم پورې د اسالمي پېشوند 
ورته کفر Qکارېده، خلک هم حvان وو چې اصيل اسالمي به  

چې پره¡غه را1ول يش. خو  کوم وي 
په   جمهوريت  د  راوروسته  ترهغې 
يوسلوشل   تر  بيا  شلوکلونوکې  تېرو 
ډلې   سيايس  غ<ې  او  او  وړې  زياتې، 
د   ډول  دې  په  او  شوي  جوړې 
دموکراس] په نوم سيايس اناريش تر  
لسو   د  چې  وه  رسيدلې  بريده  دې 
کسانو يوې ډلې هم د سيايس 7وند  

لو کې  دعوا کوله. د جمهوريت په اواي 
د سيايس ه;و په سلسله کې زموږ يو شمv همفکرانو د ميل  
فکر پر بنياد د «افغانستان ميل 7وند» په نوم د يو سيايس  
حرکت بنس{ کېaود، چې د مرام د خپرېدو په ه¡غه لومSيو  
شپو ور6و کې يې د هيواد په مرکز او واالياتو کې Qه انعکاس  

رغه د جمهوريت په  پيدا کS او هرکلی يې وشو. خو له بده م 
کلونو کې هي� سيايس 7وند د هغه د مرام او سياسې طرحې  
د معقوليت پر بنياد په سيايس ډ7رکې مطرح نه شو، بلکي  
هيواد   د  پرم{  زرو   او  زور  د  ډلو  تنظيمي  جهادي  ه¡غه 
سيايس فضا انحصار کSې وه. د ميل فکر خربه 6که د اهميت  

الس کې د زور او زرو    وړ نه ايسيده چې د ميل فکرپالونکو په 
پردې   تر  7لوباليزم  د  Qکېالک  خوا  بلې  له  او  وو  نه  وسايل 
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الندې د ميل افکارو د پرمخت� مخه نيولې وه. داسې مې هم  
اورېديل دي چې 6ينو چارواکو به ويل، افغانسان ته قوی اردو  
6که په کار نه دی چې د خاورې Aاميت او ميل امنيت مو د  

خ  له  د  نSيوالو دوستانو  په هر صورت  تضم· شوي دي.  وا 
او   جمهوريت په کلونو کې موږ له خپلو7¨ شمېر همفکرانو 
دوستانو رسه د همدغه شان پراخ ميل حرکت لپاره ه;ې کSې  
دي. په يو يا بل شکل د پراخې ميل بيدارۍ او را1ولaت لپاره  
د هېواد په دننه او بهرکې د ډېرو دوستانو ادرس ته درېديل  

لومSي  په  بيدارو  يو.  ډېرو   له  مو  کې  و 
خلکو هم واورېدل چې سياست ناکاره او 
بدنام شی دی. تر سياسته همدا 1ولنيز،  
  wفرهن�ي فعاليتونه او ه;ې بهرتې دي، ل
تر لwه د بد نام] خطر نه لري. هر lوک  
پر   په م{  دې د خپل شخيص استعداد 
مخت� وکSي او چې يو 6ای ته ورسېد بیا  

و ميل خدمتونو  دې له ه¡غه 6ايه د سرت 
فکر   په  هغوی  د  کSي.  وړاندې  طرحې 
سياست په افغانستان کې سمه نتيجه نه  

ده ورکSې. ډيری منورينو خو د Qاغيل حامد کرزي خولې ته  
خو   چې «خربه  کاوه؛  يې زمزمه  به  قول  نقل  د هغه  او  کتل 
پراخ،   سيايس  د  کSه!».  خرابه  7وندونو  سيايس  همدې 

رامنxته کولو رسه د مرستې    افغانستان شموله ميل نهضت د 
کال کې  تر وتيل افغان  ۲۰۱۱او همغwۍ په هيله مو خپل غw په  

ژورنالیست   او   lېSونکي   ، تاريخپوه   ، ليکوال  شاعر، 
عبدالباري جها) پورې هم ورساوه. 6که زه په دې باور يم، 
چې د پخوانيو کي¨ اړخو او Qي اړخو سياسيونو ترمنf ډيرې  

لې تېرې شوې دي او د جها) په شان  زياتې خپلمنxي ناخوا 
شخصيت په ميل فکر کې د دوی د را1ولولو او پيوندولو توان  
لري. هغه وخت Qاغيل جها) صاحب پرميل اجندا دغه شان  
دې   تر  چې  وويل  راته  هغه  وباله.  رضوري  را1ولaت  پراخ 
وړاندې يې  سياست نه دی کSی او سيايس تجربه نه لري، خو  

ي  د  منورين  نور  ورباندې  که   wغ لپاره  را1ولaت  ميل  پراخ  و 

وکSي هغه به يې له مرستې او مالتl Sخه دريغ ونه کSي.په  
Qاغيل   د  نابلدۍکې  پوره  په  مزل  تالش  د  زما  هيله  همدې 

کال د ډسمرب    ۲۰۱۳ډاکرت ارشف غني تر منزله  هم ورسېد. د  
نې<ه ماQام د 6ينو دوستانو رسه د هغه کور ته ورغلو.   ۲۹په 

شپو ور6و کې هغه غوQتل د جمهوري رياست 1اکنو  په دغو  
زما مل�رو د هغه د کانديديدو   او  ما  ته 6ان کانديد کSي. 
پرېکSه  وستایله او د خپل مالتS نيت مو ورته Qکاره کS. ما  
او هغه 6که حvان شو، چې   نابلده خربه وکSه   يوه  ته  هغه 
Qايي تر دغه وخته کوم بل چا داسې طرحه  

ما ورته وويل؛ چې موږ ستا د نه وه ورکSې.  
کانديديدو مالتS کوو  او ډېر به خوشال شو  
ولسمرش   او  کامياب  کې  1اکنو  په  ته  چې 
شې. خو که ته ناکام شې،  Qايي زما رسه دا  
نور راغيل مل�ري به خپه يش، م�ر زه نه خپه  
  ، پراخ  يو  د  کې  هېواد  په  زموږ  کېwم.  
افغانستان شموله سيايس نهضت د مرشتابه  
ناکام   ته  که  رضورت دی،  ته  زعامت  لپاره 
د   چې  داوي،  بهرته  به  ولسمرشۍ  تر  شې 
نورو پاک نيتو ميل منورينو رسه يو6ای د همدغه شان پراخ  
د   نSۍ کې  په  تابيه وکSئ. ما  د رامنxته کولو  نهضت  ميل 
نورو سيايس ليVرانو مثال ورکS. دا مې هم ورته وويل، چې ته  

ترالسه کولو لپاره  عبدالرشيد  همدا اوس مجبور يې د رايو  
سياف،   رسول  محقق،   محمد  نور،  عطامحمد  دوستم، 
سيايس   په  ورونه  کندهاري  او  قدير،  ظاهر  خان،  اس¡عيل 
رشوت خوشاله وساتې او  د چوک] او مقام  په Aه د هغوی  
رايي تر السه کSې. خو که د يو ميل فکر پر بنياد سيايس 7وند  

او قومونو کې ريaې ولري، بيا به د  د افغانستان په 1ولو سيمو  
يو فکر خلک په يو اواز 1ول افغانستان ته خپل پيغام رسوي او 
وي. Qاغيل   نه  ورکولو رضورت  د سيايس رشوت  به  ته   چا 
د   کې  1اکنو  په  چې   ،Sراک يې  قول  او  وخندل  غني  ارشف 
کامياب] او ناکام] په دواړو صورتونو کې به ددغې تشې د  

 6 لپاره  کولو  مرغه  پوره  بده  يا  Qه  له  وکSي.  پاملرنه  ان�Sې 
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Qاغلی ډاکرت ارشف غني ولسمرش شو. او داچې د واکمن]  
په شپwو ـ اوو کلنو کې يې ولې پر دغه فکر لويه ډبره ايaې  
وه، Qا يې علتونه يې په خپلو خاطراتو کې راتلونکو نسلونو ته  
روQانه کSي. په همدې الر کې زموږ د تالش سلسله تر Qاغيل  

د  مح  چې  وخت  هغه  ورسيده.  هم  پورې  اAر  حنيف  مد 
د   يې  غوQتل  او  وکSه  استعفی  يې  رياسته  له  شورا  امنيت 
جمهورې رياست په 1اکنو کې 6ان کانديد کSي، له طالبانو  
ته   مسکو  کې  1ول  په  سياسيونو  افغان  د  لپاره  خربو  د  رسه 
راغلی و مخامخ مو ورته وويل چې د ميل فکر پر بنياد د يو  

فغانستان شموله سيايس نهضت انتظام تر ولسمرشۍ  پراخ ا 
رضوري او بهرت کار دي، را6ئ چې همدې کار ته په رشيکه  
مال وتSو، هوکې يې وکSه، که lه هم ولسمرشۍ ته له خپلې  
کانديداتورۍ تېر شو، خو Qايي د سيايس نهضت خربه ورته  
بابيزه چاره Qکاره شوې وي چې ډيره پاملرنه يې ورته ونه کSه  

و وروسته بيا په بهرنيو چارو وزارت کې مرصوف شو. خو په  ا 
ته   بهرنيانو  او  Qکېالک  بهر)  چې  کوم،  فکر  زه  کې  1وله 
احتياج په تېرو شلو کلونو کې سيايس فضا دومره فاسده کSه، 
چې هر lوک د سيايس فکر پر6ای د خپل 6ان په فکر کې  

  ډېرمرصوف شو.  

افغانستان د خپل مو محمد طا رق بز7ر  له مخې د :  قعیت 
قوي او حریصو 7اونVیانو او نSیوالو قوتونو په لوبو کې 7یر  
دی او اوس په داسې حال کې چې د علم او پرمخت� مخه  
ډب شوې او یو یو زیات شمېر افغا) پوهان او تعلیم یافته  
طبقه له هېواده وتې او  یا هم د وتو په حال کې دي. افغانستان  

هبي نظام الندې د دې 1ولو سرتو  به lن�ه وکوالی يش د یو مذ 
  چلنجونو مقابله وکSي؟ 

: زموږ هېواد ته رQتيا هم دغه اوږد  ډاک<ر شیر حسن حسن 
زموږ  دی.   Ðراپې 7اونVيانو  له  خپلو    مصيبت  د  7اونVيانو 

له الرې زموږ په هېواد کې د جن� لوبه 7رمه ساتلې    نيابتونو 
ده. هر وخت جن� ته نوې بهانې جوړوي او هر وار جن� د  
مرکزي نظام تر سقوطه رسوي. سرته بدمرغي داده؛ چې هر  

وار نظام داسې بنيادي سقوط وکSي، چې لوستي او روزل يش  
کادرونه مو 1ول له هېواده وتلو ته مجبور يش. وطن له روزل  

ويو کادرونو خايل يش، بيا لس�ونه کلونه په کار وي چې بل  ش 
نسل وروزل يش او پرهغوی بيا ه¡غه لوبه تکرار يش. زموږ  
سياستوالو ته په کار ده، چې د ميل 7<و په تعريف کې دننه  
يو بل وزغمو او په دې خربه رس خالص کSو چې يوازې هغه  

وند وکSو، وخت کوالی شو چې په سوله او ثبات کې ابرومند ژ 
چې هېواد مو د نورو له احتياجه خالص وي. په ايران کې هم  
تر lلويaتو زيات کلونه کيwي، چې اخوندان حاکم دي، خو  
هغوی ته خپلې ميل 7<ې ډېرې معتربې دي. هغوی د پرديو  
نيابتونو ته دفعاليت اجازه نه ورکوي، چې د ايران ميل 7<و ته  

ه مدرسه کې د زده کSو  تاوان ورسوي. که موږ په مکتب  او پ 
په مهال ميل 7<ې وپېژندې او د ميل 7<و د ساتلو  تعهد مو  
وسپاره، بيا به زموږ جغرافيوي موقعيت زموږ لپاره ډېر 7<ور  
  fيش. زموږ هېواد به د ش¡ل او جنوب، د رشق او غرب تر من
د تجارت، ترانزيت او تبادلې lلور الرې يش او بيا به موږ له  

lخه د خطر د احساس پر 6ای د دوست] او    خپلو 7اونVيانو 
  متقابلې همکارۍ Aه کوو.  

: تاسو د افغانستان له داخله له خپلو اړیکو  محمد طا رق بز7ر 
اورئ  lه  الرې  وایي   ، له  lه  غواړي   خلک  lه    ؟ او 

حسن  حسن  شیر  په  ډاک<ر  خلکو  د  صاحب،  بز7ر  قدرمن   :
لر  نه  هوسونه  خلک  يو،  خرب  1ول  موږ  رضورتونو  ي، لومSنيو 

له 7رم]   او  يخن]  له  غواړي، خلک  خلک وږي دي ډوډۍ 
lخه د خپل 6ان او کورن] د ژغورلو وس نه لري، خلک له  
فقر رسه مخ دي. خلک کار غواړي، چې له فقر او بې روز7ارۍ 
او   پکتيکا، خوست  په  lخه وژغورل يش. همدا شپې ور6ې 
  پکتيا کې د زلزلې له کبله زموږ ډېر شمېر هېوادوالو ته د رس 
او مال زيان اوQتی دی، 7¨ شمېر خلک بې کوره او بې رس  
پناه شول، هغوی د مرستو په Aه د خدای ج در7اه ته ناست  
دی. په نSۍکې د خورو ورو پردېسو افغانانو دې کور ودان  
وي 1ول الس په کار شوي دي، چې له زيا�نو هېوادوالو رسه  

ه 6واب  مرستې را1ولې کSي. همدا اوس چې ستاسې پوQتنو ت 
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سانکت   (مسکو،  Qارونو  په  روسيې  د  پرتبورګ، - وايم 
کرسنادار، رستوف، پيتي�ورسک، ايوانوا، ول�ا7راد، کازان او  
نورو ) کې له خپلو افغان هېواد والو رسه په همدې خربې کوو، 
زيا�نو   وجې  له  او سيالبونو  زلزلې  د  lن�ه وکSای شو  چې 

ک  را1وله  مرسته  وسه  ترخپله  ته  د هېوادوالو  زموږ  Sو. 
مرستې   کې  Qارونو  1ولو  په  وي،  ودان  کور  دې  هېوادوالو 
را1ولوي او هر lوک له خپلې وسې مطابق ونVه اخيل، چې زه  

  له 1ولو مننه کوم.  

خودکفاي]  د  هلته  کوي،  نه  کفایت  مرستې  د   خو  لپاره 
حکومت اقدامات په کار دي. خلک له دغه درکه پوره ناهييل  
دي. د خوراک او پوQاک له لومSيتوب برسېره خلک د خپلو  
اوالدونو لپاره د تعليم او زده کSو په مستقبل ډاډمن نه دي،  
د نجونو پر مخ خو د Qوونxيو دروازې بندې دې خو دهلکانو  

په  مدارک  کSو  زده  مسلکي  د  هم  دي.     لپاره  حساب  نشت 
ډيری لوستي خلک له هېواده د وتلو په تالش کې دي، خپل  

ډاډمن   لپاره  خلکو  د  هېواد 
1ولو   تر  همدا  او  دی،  نه  6ای 

  سرته ناهييل او بدمرغي ده.  

: په عمومي  محمد طا رق بز7ر 
افغانان  مو  lه    و ډول  پیغام  ته 

دی چې هر افغان د خپل وطن  
lه   وړاندې  په  خلکو  او 

لري  دې  او    مسئولیت  په 
حساس او ستونزمن وخت کې  

  باید lه وکSي؟ 

حسن  حسن  شیر  :  ډاک<ر 
افغانان په دوو برخو (واکمنانو او بې واکو) ویشل شوي دي.  
بې واکه ډېر او واکمنان کم دي، خو د کSنو 6واک د واکمنانو  

لېرې  له واکه  تازه  د    په الس کې دی. هغوی چې  شوي دي 
جن� او وسله وال مخالفت 7واښ کوي، چې زه يې ناسم او  
تاوا) کار بو�. خو هغوی وايي، چې خربو ته يې غوږ نه نيول  

خوا   بلې  له  دي.  مجبور  ته  جن�  کبله  همدې  له  او  کيwي 
ته رسېديل   انداز قدرت  او فاتحانه  انقال«  په  واکمنان چې 

نه د  اوسه يې دولتي مسئوليت  تر  ی احساس کSی.  دي، ال 
هغوی ال تر اوسه د خپلې فتحې شکرونه ادا کوي او د ستونزو  
لومSۍ درجه   نه دي. هغوی وايي د نSۍ  په غم کې  د حل 
هم   اوسه  تر  ډله  واکمنه  ده.   ورکSې  ماتې  مو  ته  ابرقدرت 
6ا�ر7و ته پاتې کيwي. 6ا�ر7ي چې د خپل ژوند په ارزQت  

ي;وک مقابله نه يش  نه پوهيwي، له هغه رسه په رQتيا هم ه 
کوالی. خو بريا بايد د Qه او Qېرازه انسا)  ژوند لپاره وي.که  
 ، وي  اوږد  الس  احتياج  د  يې  ته  نورو  چې  نو هغوی  نه وي 
هي;کله ازاد او بريايل نه دي. ازادي بايد د ژوند لپاره وي، د 

  هديرې لپاره ازادي په قربان] نه ارزي.  

و هغوی چې واک يې له  هغوی چې نوي واک ته رسېديل دي ا 
السه ورکSی دی، پر 1ولو غw کوم چې د ولس ارادې ته درناوی  
ولري. واکمنان دې خلکو ته د سيايس او مد) فعاليت الرې 
خالصې کSي، چې خلک وکSای  
سيايس   د  غوQنتې  خپلې  يش 
الرې   له  مبارزې  ييزې  سوله 
1ولو هېوادوالو ته ورسوي، زموږ  

ه  هېوادوال اوس د Qو او بدو پ 
تول ډېر Qه پوهيwي، خو هغوی  
بده   له  غواړي.  انتخاب حق  د 
مرغه له خلکو lخه د Qه او بد  
تر منf د انتخاب حق اخيستل  
د   تر lو چې خلک  شوی دی. 
انتخاب حق ونه لري ستونزه نه  

  حل کيwي.  

: په 6ان�Sي ډول مو بهر میشتو هېوادوالو  محمد طا رق بز7ر 
ه پاره lه کوالی يش او  ته پیغام lه دی، چې د خپل هېواد ل 

په دې سخت وخت کې د خپلو هېوادوالو السنیوی په lه ډول  
  کوالی يش؟

13 / 80



14 | P a g e  

www.dawatmedia24.com          

: رQتيا هم بهرمیيش افغانان د هېواد  ډاک<ر شیر حسن حسن 
لپاره سرته مادی او معنوی زيرمه ده. ا1کل کيwي، چې زيات  
و کم له اتو تر لسو ميليونو افغانان له هېواده بهر دي. په دې  

د هېواد د نفوس هر lلورم يا پينxم نفر له هېواده    مانا چې 
بهر   د  رسه  رسه  ستونزو  ډول  هر  له  دپرديس]  دی.  وتلی 
مېشتو  افغانانو د کار او ژوند امکانات د هېواد په پرتله Qه  
دي. بهر مېشتو افغانانو ته Qايي، چې په سختو رشایطو کې  

ظ  تر  خپلې کورن] او پاتې خپلوان هېر نه کSي. په مايل لحا 
خپله وسه مرسته وررسه وکSي. په معنوي او فکري لحاظ هم  
بهر مېشتي افغانان د افغان په نامه خپل ميل هويت هېر نه  
کSي. له خپل ابايي 1ا1وبې lخه په جال ژوند کې یهودان ډېره  
کاميابه تجربه لري. د ارسائيلو په نوم هېواد له بهره جوړ شو،  

دونو په منf کې د ارسائیلو  او اوس د ډېرو بVايه عر« هېوا 
کوچنی او کم نفوسه ملک ډېربريالی او خود کفا هېواد دی.  
خپل   د  او  وسا�  هويت  ميل  خپل  افغانان  مېشتي  بهر  که 
هېواد برخليک ته شا نه کSي، Qايي زه به نه يم او موږ به نه  
راتلونکو   د  افغانانو  مېشتو  بهر  د  چې  دی  مې  باور  خو  يو، 

اف  به  م{  په  او  نسلونو  خالص  احتياجه  له  نورو  د  غانستان 
  Qېرازه يش.  

: تاسو له ډېرې مودې په روسیه کې اوسئ محمد طا رق بز7ر 
که هلته راته په لنV ډول د افغانانو د شمېر، ژوند او فعالیتونو  

  په هکله ووایاست. 

: په روسيه کې د افغانانو د شمېر په  ډاک<ر شیر حسن حسن 
ل  مالومات نشته. 6که  ته چې  باب دقيق  ه يوې خوا روسيې 

او راجسرت شوي هم وي  افغانان راغيل دي،که ثبت  lومره 
ډيری يې له روسيې lخه يا د مل�رو ملتونو د ادارې له الرې 
او يا په خپلو شخيص ل�aتونو له روسيې lخه د اروپا، امريکا  
او کاناډا په لور کوچيwي. دا پروسه تل د تغيv په حال کې 

افغا)   ، رويس يا نSيواله  اداره په دې باره کې  ده او کومه 
دقيق ارقام نه يش وړاندې کوالی. په نوييمو کلونو کې تر يو  
سل پنxوس زرو، راوروسته تر سل زرو او اوس د پنxوس زرو  

په شاوخوا کې ا1کل کيwي. روسيې ته د افغانانو د مهاجرت  
کال له اپريل lخه راپيل شوه، هغه وخت    ۱۹۹۲لومSۍ lپه د  

د ډاکرت نجيب الله په مرشۍ د نظام له ړن�ېدو وروسته  چې  
جهادي تنظيمونه په خپل منf کې په جن� اخته شول. هغه  
وخت په روسيه کې د مهاجرت قانون نه و، او د ژوند په ډېرو  
اړخونو کې بې قانونې حاکمه وه.  روسيې ته رارسېدلو افغانانو  

ه کاوه، هلته به  د مل�رو ملتونو د ادارې له خوا يو سند تر الس 
يې په رويس ژبه ليکيل وو چې دغه شخص افغان مهاجر دی،  
له ده رسه ممکنه مرسته وکSئ. خو دغه سند پوليسو ته د  
افغانان   يې  به  له دې کبه  نه درلود  ارزQت  رسمي راجسرت 
جر¶ه کول، د بې سنده شخص په نامه به يې تااليش کول او  

اخيست  ترې  يې  به  پيسې  شته  کې  جيب  کلونه  په  هغه  ې. 
روسيې ته د بهرن] سودا7رۍ الرې تازه خالصې شوې وې.  
ته   مسکو  ډول  6ان�Sي  په  او  روسيې  هم  هندوان  افغان 
او جنو« کوريا lخه   تایوان  له چپن،  رارسېديل وو. هغوی 
مالونه راوړل ، دغه مالونه يې په عمده ډول په نورو افغانانو  

يو جوړو شويو بازارونو  خرlول او افغانانو به دغه مالونه په نو 
کې، چې په رويس ژبه کې (رينک) ورته وايي خرlول. د وخت  
په   6ای  بل  او  6ای  يو  هم  افغانانو  عادي  رسه  تېرېدو  په 
تحصييل موسساتو کې 6انونه د تحصيل په نامه راجسرت کSل،  
ويزې يې تر السه کSې او چ· ته د ت� الرې چارې يې هم زده  

lخه په کوچني تجارت پيل وکS.  کSې او اکcو يې له چ·  
په روسيه کې د افغان مهاجرينو لومSی نسل التر اوسه هم په  
کې   روسيه  په  سا�.  6انونه  خپل  بزنیسونو  کوچنيو  ه¡غه 
ده   نه  مرسته  دولتې  ډول  په  سوسيال  د  مهاجر  افغان  هي� 
اخيستې او د خپل الس په 7<ه 7وزاره کوي. د افغان مهاجرو  

مسلکي خلک دي lوک ډاکرتان، lوک  د دوهم نسل 6وانان  
خصويص   او  دولتي  په  او  دي  معل¡ن  lوک   ، انجنvان 
موسساتو کې کارونه کوي. اوس شکر هغه ستونزې نه شته،  

  چې پخوا د هجرت په لومSي  نسل تېرې شوې.  

بز7ر  رق  طا  وکSم :  محمد  پوQتنه  شخيص  لwه  lه    که  په 
  ئ؟ لنVو lه  خپلې ور6ې په  بوخت یاست او  
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حسن  حسن  شیر  د  ډاک<ر  افغانانو  مهاجرو  د  مې  مخکې    :
لومSي نسل د کار او ژوند په باب درته وويل، زما حال هم ک{  
م{ ه¡غه شان دی، چې په عام ډول مې تاسو ته وويل. زه  

د   په    ۱۹۹۲هم  کې  مياشت  مې  په  کال 
تاجکستان کې له پوهنتونه  فارغ شوم.  
هغه وخت په کابل کې نظام بدل شوی  

تنظيمونو خپلمنxي نaتې    او  د جهادي 
پيل شوې وې. هغه کال يوازې د طب د  
شمېر   فارغانو  افغان  د  lخه  انستيتوت 

کسان وو، چې و مو نه شوکSای  هېواد    ۶۸
او پاشان، lوک   ته ستانه شو. موږ تيت 
يو چvې او lوک بل چvې والړل. زه په  
يوه   په  او  شوم  پاتې  کې  تاجکستان 

کال    ۱۹۹۲ل کS. لwه موده وروسته د  روغتون کې مې کار پي 
په ا7ست کې په تاجکستان کې هم اسالمې اپوزوسيون زور  

د   زه  شو.  پيل  جن�  هم  هلته  او  په    ۱۹۹۲واخيست  کال 
نورو   او تر اوسه په روسيه کې د  نومربکې روسيې ته راغلم 
افغانانو په lېر ژوند کوم. زه هم يو کوچنی بزنس لرم ، په  

په نوم د مسکو پوهنتون د اسيا او    lن� کې د لومونوسوف 
افريقا هېوادونو په انستيتوت کې د پaتو ژبې درس ورکوم، 
او برسېره پردې په 1ولنيزو، فرهن�ي او سيايس کارونو بوخت  
په خپل   يم،   بخته رايض  له خپله  يې ووايم،  لنVه  په  يم.که 
کور)، 1ولنيز، سيايس او فرهن�ي چاپvيال کې پوره مرصوف  

ا خربه ِدقيت ته فارغ وخت نه لرم، ارمان مې دی چې  يم، د چ 
  د مطالعې وخت مې ډېرکم دی.  

: تاسو په دې وروستیو کې د ډېرو افغا)  محمد طا رق بز7ر 
رسه بحث او مرکو کې برخه اخلئ او نظر مو تر ډېره    1لویزيونو 

ميل او د اکcیت افغانانو د غوQتنو رسه برابر دی، ایا له تاسو  
طالبانو د همکارۍ غوQتنه کSې او یا یې ستاسو خربو ته غوږ  

  ایaی او عمل یې پرې کSی دی؟ 
حسن  حسن  شیر  چينايي  ډاک<ر  لکه  هم  خربياالن  هوکې،   :

دنيا هي� کونج ورlخه خالص نه دی.  سودا7ر داسې دي، د  

نه پوهېwم زما د تليفون شمېره lن�ه پيدا کوي ، خو زن� راته  
ووهي او راته  وايي زه د پالن] رسن] خربيال يم ستا نظر او  
مرکه مو په کار ده، که زه وخت ولرم، دروغ ورته نه وايم، د 
زړه خربه ورته کوم، Qايي هغوی به پوهيwي  

کوم، په مغلقو فورمولونو    چې زه د زړه خربه 
نه   د نورو رس هم  او  نه خالصيwي  مې رس 
ورباندې په دردوم.  زه په خپل فکر کې د  
جمهوريت او ولسواک] پلوي يم. البته زما  
د فکر جمهوريت په دې مانا نه دی، چې زه 
حاکميت   غني  ارشف  يا  حامدکرزي  د 
دولتي   چې  يم،  باور  دې  په  زه  غواړم. 

¡نه نازل شوی lيز ونه  واکمني بايد له اس 
ª7ل يش، چې lوک په کې د شک او شبهي  
حق ونه لري. ولسونه بايد د خپل هېواد د واکمن] په چارو  
يا   جمهوريت  ته  همدې  ولري،  حق  انتخاب  او  رایې  د  کې 
ولسواکي وايي. طالبانو له ما lخه د همکارۍ غوQتنه نه ده  

د  راlخه  کسانو  درنو  6ينو  کې  طالبانو  په  خو  نظر    کSې، 
غوQتنه کSې ده.  ما خپل نظريات هم په مستقيم ډول 6ينو  
طالب مرشانو ته استويل دي او هم يې د ميVيا او رسنيو له  
الرې وايم، 7وندې کوم زورواکی يا حاکم يې واوري. زما خربه  
روQانه، ساده او  سپينه مامدينه ده.د يوې 1ولنې خلک چې د  

ژوند د  Qکېالک او  نظام د انتخاب واک ونه لري، د هغوی  
غالم] دی. نو د يو غالم لپاره lه فرق کوي، چې خاوند يا  
بادار يې کورنی دی که بهرنی.که طالبان په خپله 7<ه پوه يش  
او ولسواک] ته تن ورکSي د دوی واکمني به ترنورو Qه وي، 
ازادۍ   د  فساده   له   هم  او  Qکېالکه  له  هم  به  ولس  6که 

طالبان به هم د تېر په lېر  احساس وکSي. که داسې نه وي  
په خپله مخه الړ يش، او يو 6ل بيا به هېواد او ولس له 6ان  
رسه در بدره او په وينو ولSي. ددې تر lن� زه د چا سپکاوی  
  نه کوم او د ژوند په بدل رسجن�ي مې د سياست برخه نه ده.  

کلونو    ۳۵: د دعوت رسنیز مرکز چې له  محمد طا رق بز7ر 
نار پ را  د  فرهن دیخوا  هېواده  له  ستاسو  � وې  کوي  فعالیت  ی 
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رسنیز   (دعوت  موږ  او  دی؟  lه  اړه  په  کارونو  د  زموږ  نظر 
د  په Qه او موثر ډول  رسنیز خدمتونه    مرکز) په lه ډول خپل 

  ؟ هېواد دننه او بهر خپلو هېوادوالو ته کوالی يش 

حسن  حسن  شیر  رسنيز   : ډاک<ر  تېرو    دعوت  په    ۳۵مرکز 
کلونو کې د قدر وړ رسنيز او فرهن�ي کارونه تررسه کSي دی.  

کاله لوی عمر دی، دعوت لويه الره وهلې ده او د اوږدې   ۳۵
کلونو کې په نSۍ    ۳۵زمانې له کwلېچونو راوتلی دی. په تېرو  

او افغانستان کې ډېر تغvات راغيل دي. په افغانستان کې  
کميتونه  واوQتل راواوQتل او نSۍ  7¨ شمېرحکومتونه او حا 

هم بدله شوه. په دغو 1ولو بدلونونو کې دعوت خپل رسالت  
ته متعهد پاتې شوی دی. په نSۍ کې له خورو ورو افغانانو  
رسه يې خپلې اړيکې ساتلې دي ، په مختلفو موضوعاتو يې هم  
د افغان او د غv افغان کارپوهانو نظر اخيستی او هغه يې په  

او   د دعوت  پaتو  دی.  ته رسولی  لوستونکو  ژبو خپلو  دري 
لوستونکي په نSۍ کې تيت او خپاره دي، د دوی 1ولو رسه  
پوستي، بريaنايې او تلیفو) اړيکې ساتل ډېر ستونزمن کار  
دی خو د دعوت ادارې التر اوسه هم دغه درانه او ستونزمن 
کار ته اوږه ورکSې ده او د ستSيا دمه يې نه ده نيولې. هغه  

وخت چې آنالين خپرونې ډېرې مروجې نه وې دعوت په خپل  
ل�aت د چاپ او پوستې مصارف په غاړه اخيستل، دغه کار د  
حکومتونو او غ<و کمپنيو له السه هم په درست ډول پوره نه  
پاتې   ژمن  ته  تعهد  خپل  ا¶اندارۍ  پوره  په  دعوت  خو  دی 

چې  شوی او په هسکه غاړه د افغانانو په خدمت کې دی. اوس  
اکcه فعاليتونه الکرتونيک او آنالين شوي دي دعوت خپلو  
کارونو او ژمنو ته تر پخوا ال زيات رونق ورکSی دی، زه يې  

  ستايم او قدر يې کوم.  

د دعوت د فعال عمر پينxه دېرشمه  
   کليزه دې نېکمرغه وي! 

 د دعوت رسنیز مرکز مالت� وک�ئ 

ړی کوي، زموږ راتلونکی سا� او  له موږ رسه د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لwه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او ه;ې پیاو 
ډالر یا په ډیرې مرستې کولو مالتS وکSئ. دا ستاسو   10زموږ د ال Qه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز رسه د لw تر لwه $/

 یوازې یوه دقیقه وخت نیيس. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ رسه منظمه مرسته وکSئ. مننه

 : DNB Bank AC # 0530 2294668د دعوت بانکي پته
 :NO15 0530 2294 668 له ناروې بهر د نSیوالو تادیاتو حساب

 : Vipps: #557320 د ویپس شمېره

Support Dawat Media Center 

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our 
journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only 
takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank 

you 
DNB Bank AC # 0530 2294668 

Account for international payments: NO15 0530 2294 668 
Vipps: #557320 
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  تصاحب فاتحانه قدرت سیاسی 

  به حاکمیت مرشوعیت 4یبخشد! 

  استاد روستار عث¡ن تره کی 

نظامی   آن  به  مرشوع  با  حاکمیت  آن  اقتدار  که  میشود  اطالق 
در یک زمان معین و کشور معین در   تیوری مسلط مرشوعیت  

محور   در  ممکن  مسلط  تیوری  این  باشد.  داشته  قرار  مطابقت 
حاکمیت   پایه  بر  یا  و  باشد  4رفته  شکل  الهی  حاکمیت 

 دیموکراتیک. 
  تیوری حاکمیت الهی به مثابه مبنای مرشوعیت :    

ق  تیوری  این  استناد  و حاکمیت  به  جانب    درت سیاسی  از  مطلقه 
خداوند ج به بند4ان بر4زیده اعطا میشود. در آغاز ظهور این تیوری  
برخی از سالطین رشق میانه ( از جمله فراعنه مرص)، شاهان روم و  

  خود ادعای خدایی مینمودند.   امپراتوران جاپان نعوذ بالله،  
الهی تغیراتی  از قرون اوسطی به بعد مسیحیت در تیوری حاکمیت 

وارد کرد. چنین تعبیر ارائه شد که رصفاً قدرت زمامداران منشأ الهی  
تعیین   Sیکند.  مداخله  حکام  4زینش  در  ج  خداوند  اما  دارد. 
زمامداران کار انسان ها است. این مردم است که حق حکمروائی را  

  به مثابه ودیعه الهی به زمامداران اعطا میکند. 

سهم مردم در تعیین پادشاهان در ابهام  در تیوری حاکمیت الهی  
باقی ماند. این ابهام مبنای ظهور سلطنت های موروثی و استبدادی  

  قرار 4رفت.     که همه مدعی مرشوعیت بودند 
  تیوری حاکمیت دیموکراتیک به عنوان منشأ مرشوعیت : 

نظریات فالسفه    به استناد   ۱۷تیوری حاکمیت دیموکراتیک در قرن 
یی مانند «سن توماس اکن» و « روسو » بر ضد زیاده روی های  
انکشاف داده شد. حاکمیت مرشوع دیموکراتیک   سالطین مطلقه 
منطق خود را بر حقوق طبعی انسان ها بنا میکند. به این معنا که  
انسانها با حقوق مساوی به دنیا میآیند. هیچ دلیلی وجود ندارد که  

جامعه،   به    در  نسبت  امتیاز   bداش ادعای  با  انسان  یک 
قدرت      دیcران  به  دسرتسی  شود.  آنها  باالی  حکمروایی  مدعی 

  سیاسی از مجرای انتخابات حق مردم است. 
  بناً حاکمیت مرشوع بر مبنای انتخابات عمومی و آزاد بوجود میاید. 

  تنازع دو مرشوعیت :   
در یک زمان معین دوکتورین  بعضاً چنان واقع میشود که در کشوری  

تیوکراتیک ( مذهبی ) مرشوعیت در تقابل با ضابطه مرشوعیت نو  
ذهنیت عامه به دو      دیموکراتیک در حال ترویج قرار بcیرد و نهایتاً 

مدعی   برحال  حکومت  برابر  در  حال  درین  شود.  تقسیم  بخش 
باورمند   آن  به  مردم  از  بخشی  که  مرشوعیت، مرشوعیت جدید 

اند،   که  شده  مینامند  مرشوعیت  بحران  را  این  میکند.  رسبلند 
  حکومت ها و بی ثباتی سیاسی میشود.     منجر به سقوط

حقوق الهی با حقوق مردمی (ولسی) در    ۱۹و    ۱۸در اروپای قرون  
مرشوعیت   با  تقابل  در  تیوکراتیک  مرشوعیت  شد.  واقع  تضاد 

  دیموکراتیک قرار 4رفت. 
در افغانستان دهه نود مرشوعیت مبتنی بر جهاد در جنq خونریز  
4ردید.   واقع  شبه سوسیالستی  دیموکراسی  ادعای مرشوعیت  با 

بحران  به  معروض  به شدت  امروز  :    افغانستان  است  مرشوعیت 
باور   را  طالبان  مذهبی  مرشوعیت  بر  مبتنی  برحال  حکومت 

از مردم به ضابطه مرشوعیت دیموکراتیک زیر سوال برده      بخشی 
  است. 

  دسرتسی به حاکمیت از راه زور ( فتوحات ) : 
و   مبنای مرشوع  زور و خشونت  از مجرای  قدرت سیاسی  احراز 

ب  امروز  دنیای  در  آنهم  با  ندارد.  استفاده  حقوقی  ازان  دریغ  ی 
  میشود. 
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برای تصاحب قدرت از راه زور از سه وسیله استفاده شده است:  
  کودتا، انقالب و جنq آزادی طلبی. 

قوت های    کودتا : کودتا غالx شکل نظامی دارد که طی آن اکwاً    - ۱
مسلح نظام برحال، حکومت موجود را خلع و به جای آن حکومت  

ر بسیاری موارد کودتا ها منجر به ظهور  جدید را اعالم مینzید. د 
دیکتاتوری های نظامی شده است. چنین هم واقع شده است که  
کودتاچیان زیر فشار جامعه بین املللی برای کسب مرشوعیت از  

م که  ۱۹۹۹انتخابات استمداد جسته اند : در پاکستان پس از سال  
رای  مصادف به کودتای پرویز مرشف بود، سائر کودتاچیان از مج 

  انتخابات در جستجوی مرشوعیت شدند. 
در   سودان  بعد    م  ۱۹۶۵در  سال  یک  رسیدند.  قدرت  به  نظامیان 

  انتخابات به حکومت نو مرشوعیت بخشید. 
در   روندا  مرشوعیت    ۱۹۹۲در  برای  را  انتخابات  کودتاچیان  م 

  بر4زیدند. 
اینکه بعداً زیاده روی های دیموکراسی در کشور های عقب مانده    

  ال هائی آفرید، بیرون از موضوع بحث رویدست است. چه جنج 
انقالب: در انقالب حکومت برحال به زور مردم حذف و به جای    - ۲

  آن حاکمیت انقالبی مستقر میشود. 
ذهنیت عامه کودتا را افزار استقرار حکومت مطلقه و نا مرشوع و  
انقالب را وسیله �ثیل اراده مردم و دیموکراتیک و مرشوع تلقی  

ند. اما مثال هایی وجود دارد که انقالبیون آنطوریکه مدعی اند،  میک 
در    ( فرانسه   ) پاریس  در  Sیتوانند:  Sایند4ی  مردم    ۱۸۴۸از 

  بدنبال انتخابات، انقالبیون به نفع مخالفین شکست خوردند.   م  
را   خاموش  اکwیت  مطالبات  انقالب  که  اند  باور  این  به  برخی 

تلقی   طرز  این  میدهد.  به  انعکاس  انقالبیون  که  میشود  موجب 
کسب مرشوعیت احساس رضورت      انتخابات، رای مردم و نهایتاً 

  نکنند. 
جنq آزادیبخش ضد اشغال خارجی : شیوه دیcر دسرتسی به    - ۳  

در افغانستان طالبان قبضه فاتحانه بر    حاکمیت از راه زور است.  
از   نیاز  را بی  قیاس کرده، خود  الهی  را موهبت  کسب  حاکمیت 

مرشوعیت از طریق انتخابات یا لویه جر4ه میدانند. این طرز تلقی  
  در دنیای اسالم کنار 4ذاشته شده است : 

در    –  « نو  از مبارزات طوالنی،     م  ۱۹۵۶   « حزب دستور  پس 
دولت مستقل را      استعzر فرانسه را از قلمرو تونس راند و زمام

انتخابات  و  تنظیم  اساسی  قانون  ماه  چند  طی  4رفت.  بدست 

اولین  بحیث  نو  دستور  حزب  رهرب  الرقیبه  حبیب  شد.  اعالم 
  رئیس جمهور اعالم 4ردید. 

در      – الجزائر  ملی  آزادی  از  ۱۹۶۲جبهه  پس  ال  س  ۸م 
  qر فرانسه موفق به حصول استقالل شد.    جنzخونین با استع

یک سال بعد قانون اساسی اعالم و بر مبنای آن انتخابات بر4زار 
4ردید. فرحت عباس رهرب مقاومت ضد استعzر به عنوان اولین  

  رئیس جمهور بر4زیده شد. 
بناً اعzل زور از طرق کودتا، انقالب و جنq ضد اشغال خارجی      

عمومیبه   4رایش  Sیبخشد.  مرشوعیت  تعامالت      فاتح  در 
مردم   آرای  مجرای  از  مرشوعیت  کسب  اسالم  دنیای  سیاسی 

  است. 
  نتیجه :   

علی العجاله در افغانستان زیر کنرتول طالبان رفõ به سوی انتخابات  
  به دالیل تخنیکی امکان پذیر نیست. 

به   است.  جر7ه  لویه  مرشوعیت  کسب  مرجع  از  ی�انه  دور  رشطیکه 
اع¡ل نفوذ سیاسی حکومت برحال و به �ایند7ی صادقانه از مردم  
دائر شود. لویه جر7ه به یک حکومت نو با ترکیب طالب و تکننوکرات  
ایفای وظیفه   دوسال  برای  اقلن  نو  حکومت  داد.  خواهد  اعت¡د  رای 

  خواهد �ود. 
ه است،  موقتی جدید که از لویه جر7ه کسب مرشوعیت کرد حکومت     

توسط جامعه بین املللی به رسمیت شناخته خواهد شد. حکومت بیش 
تسوید قانون اساسی را به کمسیونی که از جانب لویه   از همه موضوع 

جر7ه تعیین شده است حواله خواهد کرد. بعد از انقضای الاقل دوسال  
خواهد  جدید  قانون  مبنای  بر  انتخابات  بر7زاری  آماده  افغانستان 

  پایان »  7ردید. «
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 ژباړن: محمدالله آرین - لیکوال استاد محمد محق 
 

« په وطن کې حاالت Qه نه دي، سختې لوږې بیکارۍ،    د ژباړن يادونه:
ناهیلو او بد وضعيت lو ديرش ميلیونه وS7ي له ډير سخت حالت رسه 
مخ کSي، Qايي ددې حالت دوام له دينه د انحراف او ډيرو د زړه توري  

به دا وي چې د استاد محق په شان عل¡ چې په دين  کيدو المل يش، Qه  
باندې پوهيwي دديني رسالت په تو7ه داسې مسايل روQانه کSي lو  
مسلمه امت له قصدي بې الرۍ وژغورل يش او افغان ولس په هره برخه  
ډير    õم ده،  اوږده  لیکنه  يش.  برخه من  انسا) حقوقو  خپلو  له  کې 

ساده يي کSم که بیا هم لفظي پيچلی وو تر وسه مې کوÐQ کSی چې  
 «.سهوه شوي وي بaنه غواړم

***************************** 
په تیرو ور�و کې مې يو دوست يوه وي�يو راته را ولی�له او په اړه  
يي زما نظر وغو�ت. دا ويديو د هند د مشهور واعظ، ذاکر نايک 

ک�م  وه چې د ږیرې په اړه يي خربې ک�ې وې. البته باید يادونه و 
چې په وروستیو کې په افغانستان کې هم ږیره د حاکzنو له لوري  
د �ان�cې توجو وړ 4ر�یدلې او خلک هم ددوی حکومت د ږيرې  

 .د حکومت په نوم پيژ� 

په   چې  يم  متاسف  ډير  زه  چې  کوم  يادونه  مخکې  موضوع  تر 
دومره وړه موضوع باندې د لوستونکو وخت ضايع کوم په داسې  

نن سبا کې انسا� �ولنې د سرتو کايناتو د کشف  حال کې چې په  
لپاره کو�يل 4امونه اخيل، دوی ه�ه کوي د ستورو له �دن رسه  
اړيکې �ينcې ک�ي او د آسzن الرې په نورو برخو کې نوي �ه  
کشف ک�ي، خو موږ اړ يو چې ساعتونه په زړو خربو باندې خپل  

هسې   وخت ضايع ک�و �و خلک حق ولري چې �نcه يي زړه وي 
خپل رس او صورت جوړ ک�ي، او �وک ددې حق ونلري چې ددوی  
�¢ه لکه �نcه چې دوی يي نه غواړي ور بدله ک�ي. دا هم نه  
امله �ومره   له  ددې  پورې  موږ  په  به  راتلونکي  چې  معلومه  ده 

 .وخاندي
په   ک�ې  پو�تنه  يي  اړه  په  ږیرې  د  چې  ته  کس  يو  نايک  ذاکر 

ض ده او وايي علzوو او سرتو  قاطعيت �واب ورکوي چې ږیره فر 
زمانه کې �و محدود   اوسن£  په  بللې، خو  مجتهدينو هم فرض 

 .کسان پيدا شوي چې ږیره پري¥ودل مستحب بويل 
نايک ورته کسانو �خه چې دين ته تر ډيره په عوامانه  له ذاکر 
انداز 4وري او له دې الرې يي خپل بازار 4رم ک�ی دی بله توقع  
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�ه هم ددې واعظ ډيرې وي�يو4انې نه    هم نيش کیدای. ما که
په   دي لیديل خو �ينې وي�يو4انې مې چې لیديل دي نوموړي 
�ينو داسې مسايلو باندې چې د مناقشې وړ دي او ده باید په  
يي   يا  او  وی  ورک�ی  نظر  عاملانه  اړه  په  ددې  امانتداري  پوره 
نه دی   تر ډيره سم هم  نظر يي چې  اشارې ورته ک�ې وی خپل 

ريف ک�ی لکه د اسالم قطعي پریک�ه چې همدا وي او په  داسې مع 
 .دې کار رسه نوموړي خلک هک حیران ک�ي دي

رسه   ژړا  په  نوې مسلzنه شوې  میرمن چې  يوه  کې  يو مورد  په 
وايي: مور او پالر مې مخکې تر دې چې د اسالم په اړه �ه واوري  

م  له دې ن�ۍ �خه تيل دي، او دا د هغو تر وفات وروسته له اسال 
رسه آشنا شوې، اوس نه پوهي�ي چې ددوی په اړه حکم �ه دی  
آيا دوی به دوزخ ته والړ يش؟ خو ذاکر نايک پرته له دې چې د  
يادې میرمنې او�کې او ساندي و4وري او يو ډول زړه سوی وررسه  
وک�ي په ډير مغرورانه انداز باندې لکه دی چې د خلکو په من  

ه وايي ستا پالر او مور په کفر  کې د خدای تعالی استازی وي ورت 
کې م�ه شوي دي اودوی به جهنم ته �ي او تاته نه �ايي پر دوی  

 !زړه وسو�وې 
دا په داسې حال کې ده چې له ډير وخت را هييس دا موضوع  
اختاليف ده او هغه خلک چې د الله تعالی پر قضاوت باور لري له  

باوري دي   او دوی  نکوي  برداشت  موضوع �خه داسې  تر  دې 
هغه چې ا�ام د حجت نه وي شوی هي�وک مستحق د عذاب 
نه دي، دوی د ارسا په پن±لسم آيت باندې استدالل کوي: “و ما  
کنا معذبین حتی نبعث رسوال.” يانې تر هغه چې پيغمرب ونه لی�و  
چاته عذاب نه ورکوو. دا بحث د اهل فرته تر عنوان الندې را�ي  

و پیغمربانو د راتq په من  يانې پر هغو کسانو بحث کوي چې دد
کې زی�ي او چا دین ته نه وي ور بليل. که ذاکر نايک غو�تل چې  
  ³4 اړه  دې  په  چې  وی  يي  وييل  باید  وک�ي  برخورد  عاملانه 
موضوعات شته دي او نشو کوالی پریکنده خربه وک�و، خصوصا  
په غیبي مسايلو باندې پريکنده نظر ورکول بیخي ستونزمن دي،  

چې قرآ� بنياد هم لري او له الهي عدالت رسه هم  خو هغه نظر  
رسخوري هغه دادي چې دا خلک معاف دي او هي´ عذاب ورته  
نشته دی. که نوموړي يادې میرمنې ته برنی �واب ورک�ی وی 
چې هم ديني ري¥ه لري او هم له عقل او منطق رسه سمون خوري  

 .شاید ددې میرمنې ختلی زړه يي �ه نا�ه آرام شوی وی
ږيرې په اړه هم نوموړي په هم هغه شکل او قاطع فرضیت خربه د  

مطرح ک�ه او بیا هغو علzوو ته ډيره وړه اشاره کوي چې په نن  
سبا کې يي نظرونه هم چندان د باور وړ نه دي، نوموړی پرته له  
او  په منصفانه ډول رسه و�ي�ي  نظرونه  لورو  دواړو  دې چې د 

 .ر وروستی هغه بللی دیعقال� تحلیل وک�ي بیا هم خپل نظ

هغه خلک چې د فقې له اصولو، کالم، تفس¢ او نورو رسه بلدتيا  
�ول منلی حکم   او  اړه هي´ قطعي  په  لري پوهي�ي چې د ږیرې 
نشته دی او دا له بیخه يوه اختاليف مسله ده، هغه چې په دې  
اړه غو�ه يا پریکنده خربه کوي او دا بیا د اسالم قاطع نظر بويل  

خي¶ې لcيا دي. دا چې د ږيرې په اړه اختالفات شته دي    دوی له 
المل يي دادی چې په قرآن مجيد کې د ږیرې په ت�او هي´ ډول  
حکم نشته دی. په قرآن کې يوازې یو �ل د «لحيه» کلیمه راغلې  
او دا هم د موسی او هارون په کيسه کې د لفظي شخ�ه يوه برخه  

کې دی چې هارون موسی  آيت    ۹۴ده او دا د قرآن کريم د طه په  
مې   ږیره  او  رس  يانې  برأسی”»  ال  و  بلحیتی  تأخذ  ال  وايي:«  ته 
پری�ده! دا آيت اساسا د ږیرې په اړه نه دی بلکه د بني ارساييلو 
کار   اړه دی چې دې  په  تر من د شخ�ې  علیه سالم  او هارون 
موسی علیه سالم په غصه ک�ی. هغه چې د ږیرې پر پري¥ودو  

ی دلیل دا آيت راوړي چې 4واکې پيغمربانو ږیرې  �ينcار کوي دو 
لرلې اوپر موږ يي پري¥ودل الزامي دی. �ينې بیا وايي چې یوازې  
هارون نه بلکه �ولو پيغمربانو ږیرې لرلې. دا په داسې حال کې  
دی چې د پيغمربانو شمېر زر4ونو وو او يو دلیل يي يولک �لور  

  ۲۵یم کې یوازې د  ويشت زره کم او زیات بويل خو په قرآن کر
تنو يادونه شوې د نورو په اړه هي´ ډول معلومات نشته دي، ان  
په نومونو يي هم نه پوهی�و، دا خو پر خپل �ای پري�دۍ چې په  
ږیره يا �¢ه يي خربې ويش. ان که دا ومنو چې �ولو پيغمربانو 
ږیرې لرې بیا هم د قرآ� داليلو پر آساس د تیرو هغو کردار پر  

مي نه دی �که وايي هر امت ته �ان�cی رشيعت راغلی  موږ الزا
او مسلzنان د نورو په پ¢وي مکلف نه دي. په دې اړه د   دی 
فقې په اصولو کې د “رشائع من قبلنا” په برخه کې مفصل بحث  
پوهی�و چې د هارون  نه  په دې هم  شوی دی.له دې ور هاخوا 

ه شخيص سلیقه  علیه سالم ږیره د عبادي یا عباد¹ کار وو او که ن
چې د برشيت د عادت پر اساس هر س�ی حق لري �نcه يي چې  

 .زړه وي �ان هغسې جوړ ک�ي 
  ۱۱۹بل قرآ� دلیل چې �ينې يي مطرح کوي هغه د سورت نسا  

آيت دی چې د شيطان له خولې راغيل دي:« وآلمرنهم فلیغیرن 
په   الله تعالی  د  به قومنده ورک�م چې  ته  يانې خلکو  الله»  خلق 

قت کې بدلون راويل. ددې استدالل په �واب کې ويل شوي  خل
دي که چ¢ې ږیره خريل یا کمول د الله تعالی په خلقت کې د  
نامو الندې وي¥تو   تر  او  بیا نو د رس، تخر4و  مانا وي  په  بدلون 
خریل او يا کمول هم په خلقت کې بدلون دی دا هم باید ناروا 

ته متوجې ک  يو مورد  يوازې  آيت  نه دی.  وی، �که  کار  ول سم 
جالبه ده دا بیخي د پخوانيو مسحيانو عادت ته ورته ده، دوی د  
ناروغانو په اړه پو�تنه ک�ې وه چې عملیات يا جراحي کول د الله  
تعالی په اراده کې دخالت نه دی؟ ددوی �ينې مذهب پلوي په  
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دې باور وو چې ناروغي د الله تعالی په اراده پورې ت�لې او رامن  
تقدير  ته کي  الهي  دا  اخته کي�ي  ناروغي  په  �ي، هغه کس چې 

دی، ډاک¶ران چې دده د ژغورلو لپاره ه�ه کوي يا يي د بدن یوه  
برخه غو�وي د الله تعالی د ارادې مخالف کار دی �ه به وي  
ناروغ په خپل حال پري¥ودل يش چې م� يش �و د الله تعالی په  

 .اراده کې دخالت ونيش
اس بل  پلويان  ږيرې  اړه  د  په  ږیرې  د  چې  کوي  دې  په  تدالل 

دی:   حديث  یو  بخاري  د  روايت  مشهور  دی.  راغيل  آحاديث 
له   يانې  الشوارب”  أحفوا  و  اللحی  وفروا  املرشکین  “خالفوا 
لن�   بریتونه  او  پري�دۍ  ږيرې  وک�ی،  مخالفت  رسه  مرشکينو 
ک�ی. د مسلم او بخاري بل روايت دی: “قصوا الشوارب و وفروا  

هم هم هغه مانا لري. په يو بل روايت کې راغيل   اللحی”چې بیا
چې لس �يزونه له فطرته دي چې يوه هم ږیره ده. دا د ږيرې د  
پري¥ودو په اړه تر �ولو مهم داليل دي. خو داليل بیا هم د ږیرې  
بیا هم نيش   دا داليل  نه دی،  قاطع  اړه  په  يا وجوب  د فرضيت 

ي، �ينې يي واجب،  ک�ای د علzوو تر من د اختالف دروازه وت� 
پخوانيو  بويل.له  مباح  يوازې  يي  �ينې  او  مستحب  يي  �ينې 
شخصيتونو �خه يو چې مستحب يي بويل حجر عسقال� دی.  
په شافعي مذهب کې هم د ږیرې پري¥ودل مستحب بلل شوي  

 .دي 
هغه �ه چې د اختالف وړ دي هغه دادي چې په ديني احکامو 

ید قرآ� اساس ولري، او کې د وجوب يا تحریم تر کچې مسله با
داسې مسايل يوازې په آحاديثو يا ظني الثبوت دالیلو باندې نه  
ياد   او  اړه حکم نشته  په  قرآن کريم کې د ږیرې  په  حل کي�ي. 
شوي احاديث هم قطعي الثبوت نه دي، له دې رسه رسه چې دا  
په بخاري او مسلم کې راغيل دي خو قطعي الثبوت نه   مسايل 

چې   �ه  روايتونو دي.دلته  دې  په  چې  دادي  هغه  دي  قطعي 
علمي   ورکول  حکم  قطعي  د  بنیاد  پر  شک  د  دی.  شک  باندې 
اساس نلري،�که پخوا د فقې په اصولو کې وو چې شک يق¾ نيش  

 .کیدای، يانې ظني یا شکي شی قطعي نه دي 
ددې تر�نq دا پو�تنه مطرح شوې چې آيا ږيره پري¥ودل تعبدي  

تعبدي احکام په حکمت او خاصې    چار دی که معقولة املنعی؟
موخې پورې اړه نلري، او له �نcه او چیرته پرته باید اجرا يش.  
خو معقولة املعنی احکام چې يوه برخه يي رشعي احکام دي په  
اړه يي حکم په خاص حکمت او غرض پورې ت�لی دی. که ددې  
د   دا  چې  ووايو  او  ک�و  پ¶ې  سرت4ې  شکمنوايل  پر  روایتونو 

پري¥ودلو  پيغمربصلی   ږيرې  د  نو  دي  خربې  وسلم  علیه  الله 
حکمت دادی چې له مرشکينو رسه زموږ توپ¢ ويش، يانې خپله  
حسن   اساس  پر  علم  د  فقې  د  ده،يانې  نه  مقصودباالذات  ږیره 
په   لذاته نه دی، دلته موخه له مرشکينو رسه مخالفت دی، او 

  پايله کې دا حسن لغیره دی. د حسن لغیره ارز�ت په دې کې 
دی چې دا په خاصه موخه پورې ت�يل دي او له همدې الرې پيل  
کیدای يش. که موخه دا وي چې د مسلzنانو �¢ه دې د نورو  
له �¢ې رسه تفاوت ولري، دا موخه د ږیرې په پري¥ودو نه پوره  
کي�ی �که �ينې نور مذاهب لکه یهودیان، سيکان او مسحیان  

او   خريي.  يي  �ينې  او  پري�دي  ږیرې  چې  هم  وي  داسې  که 
يا �ول منلی حکم صادر ک�ي دا باید  باید ن�ۍ شموله  رشيعت 
مانا ولري. د االزهر  او هر وخت کې  داسې وي چې په هر�ای 
غیرمسلzنانو  له  موږ  ” که  وايي:  پخوانی شیخ محمود شلتوت 
باید   پري¥ودل  ږیره  نو  بیا  وبولو   Âبنس تحریم  د  مشابهت  رسه 

 ”.اوږدې ږیرې لري تحریم ک�و �که مسيحي راهبان
بله پو�تنه داده چې ږيره عبادي سنت دی که عادي سنت؟ د  
فقې د اصولو پر بنسÂ، د اسالم د پیغمرب عادي سنتونه رشیعت  
نه دی او مومنان مکلف نه دي چې پر �ان يي پيل ک�ي یا پ¢وي  
ترې وک�ي. �ينې اهل علم په دې نظر دي چې ږیره د عادتونو  

ادت، �که عبادت هغه چار دی د نفس د  یوه برخه ده نه د عب
پاکوايل او رب ته د انسان د ني�دې کيدو المل کي�ی او په دې  
رسه د انسان روحي حاالت بدلي�ي او معنویت ته يي سوق کوی،  
او ږیره داسې رول نلري، او نه هم امکان لري چې دادې معنوي  

 .یا اخالقي ارز�ت ولري
ل روايت رسه چې محدثین  همدارنcه دا موضوع د مسلم له يو ب

إلی   ینظر  ال  الله  إن  شوې:«  واقع  �کرکې  په  بويل  صحيح  يي 
الله   يانې  قلوبکم»  إلی  ینظر  لکن  و  صورکم  إلی  ال  و  أجسامکم 
تعالی ستاسو بدنونو او �¢و ته نه بلکه ستاسو زړونو ته 4وری.  
ددې حديث محتوا ان که ظني الثبوت هم وي د دین له روح او  

�ي لري او پر اخالقي اصل �ينcار کوي. دلته ږيره  روان رسه همغ
چې تر ډيره ظاهري دينداري نندارې ته وړاندې کوي معقوليت  
پلوه   اخالقي  له  کوي  مطرح  يي  دوی  چې  موخه  هغه  او  نلري، 
ددفاع وړ نه ده، له نامسلzنانو رسه مخالفت په خپل ذات کې  

د یو بل ته  يو بد چار دی، �که اخالقي عمل دادی چې انسانان بای
 .ني�دې يش نه چې وا�نونه رامن ته يش او رسحدونه ويستل يش

ابوزهره،   لکه شيخ محمد  پوهان شته  �ينې  په کتو  ته  �کو  دې 
شيخ محمد شلتوت، شيخ جادالحق، يوسف قرضاوي او �ينې نور  
چې ږیره مستحب بويل، دوی وايي پري¥ودل يي �ه دي خو خريل  

 .يي هم 4ناه نلري 
Sربه فتوا کې وايي    ۲۶۱ني¶ې په    ۵/ ۲۰۰۵/۱۱فتای د  د مرصداراال 

چې علz د ږیرې په ت�او اختالف لري، او زیاتوي چې په دې اړه  
درې اندونه دي، يو دا چې ږیره عاد¹ سنت ده، او عباد¹ جنبه  
نلري او په اړه يي شوي امرونه هم تر ډيره الر�ونې ته ورته دي،  

مستحب د  ان  چې  �ه  وجوب  د  اوامر  نيش    دا  هم  ته  درجې 
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رسيدای، دوهم دا چې ږیره مستحب ده،دریم دا چې واجب ده  
او خریل يي حرام دي. فتوا وروسته زیاتوي: له رشعي پلوه له يو  
عمل رسه مخالفت هغه وخت سم دی چې اجzع موجوده وي،  

 .نه په اختاليف مواردو
که چیرته د فقهې له حوزې وزو او اختالفونه هم پر �ای پري�دو  
داسې �کاري چې پر ظاهري ديندارۍ له ډير پخوا �خه نیوکې  
خصوصا   غندلې  دينداري  ظاهري  پوهانو  �ينې  او  دي  شوي 
مسلzنو عارفانو چې یوه بیلcه يي حرضت ابواملعا� عبدالقادر  
بیدل دی چې په دې اړه يي په Ç4و اشعارو کې اشارې ک�ي دي  

 :چې له دې من �خه یو �ای کې وايي
ت این است  ریش دفرت  اگر  بهتان/ دین شیخ  زویر، خرقه محرض 

 هاستفسق پارسایی 
 :د ظاهرپالنې دې مفهوم ته په يو بل �ای کې داسې نغوته کوي

ز شیخان برد َوهم ریش و دستار آدمیت را/ مبادا این قدر حرفم 
 گرفتار ُدم و یالش 

 :حتی په يو �ای کې ږیره د دين په نوم پر دین دوکانداري يادوي
دکان بر   این همه سوداگر  شیخ  مسلّم/ خرس  است  دارِی ریش 

 . پشمینه نباشد
بيدل په دې نقد کې ظاهري دينداران تر نيوکې الندې راوستيل  
چې   وي  �ه  به  چارو  ایزو  ننداره  تر  چې  وايي  ته  دوی  او  دي 
معنويت ته پناه یوسی، �که دده په خربه تظاهر دوی له معنويته  

 .کي�يلرې کوي او په ريا اخته  
�ينو بیا د ږیرې مسلې ته بیخي له بل اړخه کتيل دي او دوی د  
ږیرې ډير غ¶ول او يا پکې مبالغه کول د عقل او پوهې کمی بويل.  
امام ابن الجوزی حنبيل په خپل يو کتاب کې چې لطيفي يي پکې  
و املغفلین»   الحمقی  پرې «اخبار  يي  نوم  او  �ولې ک�ي دي  را 

دی ددې کتاب پن±م �پرکی يي د  اي¥ی دی او ډير خوږ اثر  
حzقت ن¥و ته �ان�cې ک�ې هلته وايي:« د حzقت يوه ن¥ه چې  
کله هم خطا ن±ي د ږیرې اوږدول دي، �که د غ¶ې ږیرې مالک  
له حzقته خايل نه وي. روایت دی چې په تورات کې داسې لیکل  
شوي دی:« د انسان د مغزو د غوړیدو �ای ږیره دی،�وک چې  

ولو کې افراط کوي عقل يي کمی�ي، او د چا چې د ږیرې په غ¶
لیکي چې د حzقت کود    zعقل کم وي احمق دی. �ينې حک
ږیره دی او د چاچې ږیره ډيره اوږده وي حzقت يي ډير دی. چا  
یو کس لیدلی وو چې ږیره يي غ¶ه وه ورته یي ویيل وو په خدای 

وچ  قسم که دا ږیره په سیند کې را شنه شوې وی سیند به یي  
ک�ی وو. احنف بن قیس وييل دي:« که دې یو کس ولید چې  
غ¶ه �ن�ه او اوږده ږیره يي وه پوی شه چې نادان ده ان که امیه  
بن عبد شمس هم وي. حرضت معاويه رضی الله تعالی عنه چې  
يو چاته غصه وو ورته يي وویل:« ستا پر حzقت او سستي ستا د  

لک بن مروان وايي:« اوږدې ږیرې شاهدي بسنه کوي.» عبداملا
 )32-31د چا چې ږیره غ¶ه وي عقل يي کوسه دی؟» (صص 

لن�ه دا چې په اسالم کې د ږیرې په اړه قاطع حکم نشته دی، او  
د انسان د ظاهر په اړه تصميم د هرچا شخيص کار دی،هي�وک 
حق نلري چې د چا پر �¢ه تعرض وک�ي او يا هغه ته ووايي چې  

داسې وي. شيخ شلتوت وييل دي:« په    ستا �¢ه او قواره باید
د   موضوع  ک�نو  شخيص  او  شکل  �¢ې،  جامو،  د  کې  حقيقت 
عاداتو برخه ده، او د ږیرې خریل هم په دې رديف کې را�ي، �ه  
به دا وي چې انسان خپله و4وري چې چې شااوخوا خلک يي �ه  
خو�وي �و دی هم هغه مراعت ک�ي او �ان ته دې بله �¢ه نه  

  ) 210محمود شلتوت، الفتاوی، ص  غوره کوي. ( 
 

 د دعوت رسنیز مرکز مالت� وک�ئ 

له موږ رسه د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لwه وي 
یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او ه;ې پیاوړی کوي، زموږ  
راتلونکی سا� او زموږ د ال Qه خدمت زمینه برابروي. د 

لر یا په ډیرې  ډا  10دعوت رسنیز مرکز رسه د لw تر لwه $/
مرستې کولو مالتS وکSئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت 

نیيس. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ رسه منظمه مرسته  
 وکSئ. مننه

له   DNB Bank AC # 0530 2294668د دعوت بانکي پته
  :ناروې بهر د نSیوالو تادیاتو حساب

 NO15 0530 2294 668 
 : Vipps: #557320 د ویپس شمېره

Support Dawat Media Center 

If there were ever a time to join us, it is now. 
Every contribution, however big or small, powers 
our journalism and sustains our future. Support 
the Dawat Media Center from as little as $/€10 – 
it only takes a minute. If you can, please consider 
supporting us with a regular amount each month. 

Thank you 
DNB Bank AC # 0530 2294668 

Account for international payments: NO15 
0530 2294 668 
Vipps: #557320 

www.dawatmedia24.com 
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  سیکولریزم یانې lه؟
  حافظ نارص

تر �ولو لوم�ی د فکر او بیان ازادي د سیکولریزم بنس¶یز اساس  
او د انسان پیدای¥ي حق دی، نو هر چا ته باید اجازه ورک�ل يش  
چې د خپل �ان او د ژوند د �ولو ستونزو لپاره د حق الره ول¶وي،  

 .ت�او ولري او که نه که هغه له سیاست رسه 
سیکولریزم د اقتصاد، مذهب، اخالقو، فلسفې، حکمت، ادب او  

هÓ په �ولو برخه کې اجازه ورکوي چې هر�وک خپل نظرونه پرته  
له ډار او خطر �خه خپاره او رشیک ک�ي. لکه �رنcه چې دا د  
برشي حقونو خالف کار دی چې د زور له الرې یو �وک غلی  

ورونې له الرې یو �وک مجبور ک�ي چې  ک�ي یا د 4واښ او �
 .وررسه موافقه وک�ي

 :د سیکولریزم تعریف 
د   �ولنې  انسا�  د  سیکولریزم 
ریاستي   یو  ډسپلین  او  تنظیم 
سیس¶م دی چې د �ولو انسانانو د 
او  هوساینې  خوندیتوب،  مساوي 
په   چې  مني،  مسؤلیت   qپرمخت
جغرافیایي   شوې  تعریف  �اکيل 

   .سی�يحدودو کې زی�یدلی او او 
لپاره د عامه پوهاوي،     ته د رسیدو  سیکولر دولت دغو موخو 

 .اجتzعي مشورې او عدالت له اصولو �خه کار اخيل 
انسا� �ولنه یوه عضوي پدیده ده. په تاریخي تو4ه، د �ولنې د  
تنظیم کولو لپاره مختلف دولتي سیس¶مونه منل شوي. په تیرو  

هغه کورن£ ته ورک�ل  وختونو کې، د واکمن£ حق یو فرد او د  
شوی و. کله کله د یو �ان�cي قوم یا ژبې خلکو ته د واکمن£  
حق ورک�ل شوی و او کله کله د یوې �ان�cې عقیدې مرشان د  
واکمن£ وړ وÇ4ل شول. په دې مختلفو نظامونو کې د دولت د  
جوړولو موخه هم بدله وه. په �ینو �ایونو کې د دولت موخه د  

ه نورو �ایونو کې د دولت موخه د یو  شخيص واک وده وه او پ 
�ان�cي نسل یا قبیلې د 4¶و لپاره د �وان£ وده وه. دولت یو  
وخت د یوې �ان�cې عقیدې د ودې لپاره د یوې وسیلې په تو4ه 

 .کارول کیده 

د زر4ونو کلونو د تجربو په رÖا کې انسان باالخره دې نتيجې ته   
ولنه کې د سولې،  رسېدلی دی چې د دولت دغه �ول ډولونه په � 

عدالت او پرمختq په الره کې خن� 4ر�ي. د انسانانو لپاره د  
سولې، امنیت، عدالت او د ژوند د غوره معیارونو د ترالسه کولو  
تر �ولو غوره الره دا ده چې په دولت کې د حاکzنو او رعیت  
او  الهي  مختلفو  د  و�4ي  �ول  او  یويس  من±ه  له  توپیر  ترمن 

موخ او ای�یالوژیکو  وپيژ�  تو4ه  په  غ�و  مساوي  د  �ای  پر  و 
انسانانو د دنیاوي ژوند د �ه کولو وسیله وÇ4ل   باید د  دولت 
يش او حکومت ته باید یوازې په هغو چارو کې د مداخلې اجازه 

 .ورک�ل يش چې په بې پرې او هدفمنده کچه �ې�ل کېدای يش
کلمې التیني  د  اصطالح  دولت  سیکولر  �خه   Saeculum د 

تل شوې چې په لفظي تو4ه د ن�ۍ یا �مکې معنی لري.  اخیس
داسې �کاري چې په سیکولریزم کې د دولت هدف زموږ د ن�ۍ  
دي.   کول  �ه  ژوند  �مکني  یا 
سیکولر دولت د خپلو اتباعو لپاره  
د خوړو، جامو او رسپناه د برابرولو 
دولت  د  دا  لري.  مسولیت 
مسؤلیت دی چې دوی ته مناسب  

چاپېر  مناسب  او    برابریال  کار 
  دا  ته  اتباعو   خپلو  دولت.  ک�ي

  ترالسه   پوهه  چې   برابروي  فرصت
  کې   هÓونو   مختلفو  په   او  ک�ي

آزادیو ژوند  د  دوی  د.  ولري  لیوالتیا  او  شوق او شخيص  مال   ،
غاړه   په  یې مسؤلیت  لپاره  د هوساینې  ژوند  د  او  ساتنه وک�ي 

 .واخيل
داسې    چې  ده  دنده  دولت  سیکولر  د  او  دا  بنس¶ونه  قوانین، 

پالیس£ تصویب ک�ي چې له �ولنې �خه جرم او تاوتریخوالی له  
ناپوهي له من±ه یويس، فقر له من±ه یويس او د  من±ه یويس، 

 .ناروغیو مخه ونیيس 
سیکولر دولت په هغو چارو کې له مداخلې ډډه کوي چې په بې   

ولر  پرې تو4ه یې تصمیم نیول ممکن نه وي، د بیلcې په تو4ه سیک
 .دولت د خپلو اتباعو په عقایدو کې مداخله نه کوي

او   عقایدو  دیني  توبونو،  غوره  کلتوري  ژبې،  خپلې  د  اتباع 
همدارنcه علمي او سیايس افکارو د خپلولو ازادي لري، په دې  
کې   ازاديو  ډول  دغه  په  اتباعو  نورو  د  و�4ی  هی´  چې  رشط 
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ده، سیکولر  السوهنه ونه ک�ي. تر هغه �ایه چې د مذهب خربه  
دولت یوازین£ دنده لري چې د �ولو اتباعو د حق ساتنه وک�ي  
چې هر هغه مذهب چې دوی یې غواړي باید په مذهبي توپیرونو  

 .کې �کیل نه وي
او دا د دولت دنده او مسوولیت دی چې د �ولو اتباعو ساتنه او   

د هر و�4ي د دیني عقیدې په برخه کې د بل اتباع یا ډلې له هر  
  .احتzيل السوهنې او فشار �خه ساتنه وک�يډول 

 .په یوه سیکولر دولت کې حاکمیت په خلکو پورې اړه لري  
سیکولر دولت د اتباعو یا د دوی په خپله خو�ه منل شوي ډلو   

تر مین د رضاکارانه ت�ون په پایله کې رامین±ته کی�ي ، نو په  
موندل کی�ي. �ول  سیکولر دولت کې د تابع او حاکم مفهوم نه  

اتباع مساوي حیثیت او حقوق لري. د دوی په غوره بÇه کې، د  
په   اتباع  �ول  دولت  سیکولر 
حقیقت کې د حکومت برخه دي  
اتباعو  د  �که چې سیکولر دولت 
مفهوم   تابعیت  فعال  د  �ای  پر 
په   رایو  د  چې  �وک  (هغه  لري. 
د   اساس  په  مساواتو  د  مرسته 

 دولت په چارو کې برخه اخيل.) 
رضایت   په  خلکو  د  هم  حاکzن 

او  کی�ي  �اکل  �خه  اتباعو  د  لپاره  مودې  �اکلې  یوې  د  رسه 
 .حکومتداري د واک پر �ای مسؤلیت Ç4ل کی�ي 

دولتي چوک£ د خلکو د واکمن£ په معنا نه دي، بلکې د ولس  
د غو�تنو او هیلو له مخې د دولت تنظیمول دي، �که په یوه  

ولس وي، یعني په یوه سیکولر    سیکولر دولت کې د واک رسچینه 
دولت کې د یوه و�4ي د ژوند معیار، اسانتیاوې او امنیت د چا  

 .احسان نه دی، بلکې دا یو امتیاز دی
سیکولر دولت داسې بنس¶ونه، جوړ�تونه او قوانین جوړوي چې   

زورورو �خه   او  له زورواکو  �ولو ضعیف و�4ی وکوالی يش  تر 
نه وغواړي یعني په سیکولر نظام  پرته له وېرې او خو�ې خپل حقو 

شتون   مفهوم  اړیکو  مستقیم  د  ترمن  اتباعو  او  دولت  د  کې، 
 .لري

یا    خویندو  کورن£،  خپلې  د  �وک  یو  که  تو4ه،  په  بېلcې  د 
ماشومانو رسه ظلم وک�ي، د ظلم قربانیان کولی يش په مستقیم  

ډول له دولت �خه مرسته وغواړي. بلکه دا د دولت دنده ده  
چې د بې عدالت£ د قربانیانو پاملرنه وک�ي. په ورته ډول، هی´ 

ر بنسÂ، د هغه تبعه  مرش، مال یا ملک، د هغه د �ولنیز موقف پ 
واک نلري چې د دولت له واک �خه بهر وي یا چې دولت یې  

 .ننcونه نيش کولی 
 .د سیکولر دولت جغرافیایي رسحدونه �اکل شوي  
په پخوا� نظام کې چې کله یو واکمن په زیات شمېر اسونه او  

تورې درلودې، پر یوه کمزوري 4اون�ي دولت به یې برید کاوه  
اد �خه بل هیواد برید ته د �وان£ یا امپراتورۍ په  او له یوه هیو 

�یر خوندور الفاظ ورک�ل شوي. برشي تجربې �ودلې ده چې د  
دولت د رسحدونو د غ±ولو دغه چلند د دوامداره ج�cې الره  
�اکل   په کچه  انچ  يو  د  دولت جغرافيايي حدود  د عرصي  ده، 
نيش   دولت  هی´  او  دي  شوي 

اوره  کوالی د بل هیواد یوه انچه خ 
 .په زور اشغال ک�ي 

تر    امنیت  او  سولې  ن�یوالې  د 
�نq د دې دولتی نظم یوه مهمه 
سیکولر   یوه  په  چې  ده  دا  پایله 
دولت کې د هر و�4ي بنس¶یز او 
تر �ولو مهم ت�او له خپل دولت او 
او  عقیدې، مذهب  نژاد،  د  له دې چې  بې  رسه وي،  حکومت 

چې  �وک  هغه  هر  يش.  ونیول  کې  نظر  په  دې    کلتور  په 
جغرافیایي حدودو کې زی�یدلی او ژوند کوي د دولت او نورو  

 .�ولو برخو مساوي اتباع دی
مانا دا چې سیکولر دولت د خپلو اتباعو رسه یوازې په یوه اړیکه   

 .پورې ت�لی دی، یعنې د تابعیت اړیکه 
په سیکولر دولت کې �ول اتباع حق لري چې د ژبې، کلتور، نژاد  

نور  او  عقیدې  مcر  یا  ک�ي،  غوره  هویتونه  مختلف  اساس  په  و 
اړیکې   او  هویتونه  �ول  نور  دی.  تابعیت  د  یې  حیثیت  اسايس 
تبعه   یوه  د  نظر،  په  دولت  سیکولر  د  ثانوي دي.  او  داوطلبانه 
حیثیت د ژبې، کلتور، نژاد، مذهب، جنسیت یا کوم بل هویت 
له مخې کم یا بې ارز�ته نه دی او �ول افراد چې د یاد شوي  

 .ولت تبع وي له مساوي حقونو �خه برخمن دید
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 7الب الدين پ<ان 

د طالبانو په اړه تر نورو پ¥تنو ته قضاوت او فیصله ډېره مشکله  
تر ډېره حده پ¥تون دی، د   په قومي لحاظ  شوې، �که طالب 
پ¥تونول£ په اساس هم د واک دعوه لري او حاميان يې الá ورته  

مرګ او درد يې هم پ¥تنو  کوي او په ع¾ حال کې هر چا نه ډېر  
 .ته پېã ک�ی

اوس چې طالب هم پ¥تون دی او هم د پ¥تون ضد کارونه يې   
�ه   پ¥تانه  دي،  پریzنه 

 وک�ي؟ 
په دې اړه نظرونه رسه وېشيل  

بحث  ل�  به  دلته  چې  دي، 
 :ورباندې ولرو

يوه برخه خلک او خاصتا د   -۱ 
قضاوتونو  قبيلوي  او  سمتي 
پ¥تنو  د  طالب  خو  خاوندان 

 .پاره يو تاريخي فرصت مني ل
د دوی په باور طالب د شzل 
غرو،   لن�ه  د  �لوالې 
جنcساالرانو او د افغانستان د  
�ول  �غر  مخالفانو  د  وحدت 
نظام   مرکزي  قوي  يو  او  ک�ی 

 .يې حاکم ک�ی 
یا   وي،  کې  موقف  دې  په  ډول  طبيعي  په  که  طالب  تبرصه: 

واقعيت  همداسې ادرس جوړول ترې کومه لويه ډرامه وي، خو  
همدا دی. طالب سمدستي د افغانستان زبر �واک دی، خو دا 
چې پ¥تنو ته فرصت او که لوی 4واښ 4ر�ي، په دې اړه غور  

 .رضور دی
بل نظر دا دی، چې طالب د پ¥تنو په جامه کې د دوی د   -۲ 

ذلیله کولو، غالمولو او تل لپاره په خپلو منcولو کې د ساتلو لپاره  
د  د ن�يوالو استعzري قوتونو پروژه ده، چې  د پاکستان په وسيله  

 .پخوا په شان بدنامي او تاوان پ¥تنو او 4¶ې نورو ته رسوي

دا خو واضح ده، چې طالب همدغو بهرنيو بدخواهانو    تبرصه: 
او حاکم ک�ی، خو دا هم واضح ده، چې   پاللی  رامن±ته ک�ی، 
دنيا وررسه   دی،  قدرت وررسه  4¶لی،  ميدان  الحال  فی  طالب 
والړه ده، که د نا مرشوع هدفونو لپاره هم وي، په حاکمولو کې  

 .يې الس ورک�ی او ډغره وررسه ژر اسانه نه ده 
يو نظر دا دی، چې طالب د اور پرتوګ دی، نه يې غور�وی   -۳ 

او نه اغوستی شوو. طالب رسه يوه 4وزاره بايد ويش، چې معلومه  

ل يش چې اصالح  يش، سمي�ي، که نور هم وراني�ي؟ يا الس ورک� 
  qيش او موجوديت نه يې د يوه فرصت لپاره استفاده ويش. جن
د حل الره نه ده، په هي´ صورت به يې حzيت نه کوو، مخالفت  
به هم وررسه کوو او چې مجبور شوو �لوالې او نورو نه خو طالب 

 .را ته �ه دی
تبرصه: طالب ثابته ک�ه، چې هغه نه اصالح کي�ي، نه نور �وک  

همداسې  وررس  د  مني،  کې  کولو  حکومت  او  مشوره  په  ه 
خوشبينانو په شمول. �لواله او نور ري¥تيا هم طالب رسه زيات  
توپ¢ونه نه لري، خو ولې په هر بحث کې مقايسه؟ دا �لواله او  
طالب چې �و لسیزې زموږ په برخلیک لوبې کوي له کوم اسzن  
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تکار ظرفيت  نه را باندې نازل شوي، ولې خپله د کوم عمل د اب
 نه پیدا کوو؟ 

 :زما نظر او �و وړاندیزونه 
نه دا ننن£ لوبه نن پیل شوې او نه د نن لپاره ده او سبا و بل   

 .سبا نه لري 
پ¥تانه، دلته مې مخاطب هغه ژور لید لرونکي ظرفیتونه دي،   

نور باید په مسووليت رسه له پې¥و رامن±ته کیدو �خه مخکې  
او   تحليل  د  بدلونونو  تعامل کولو  د  د  د ملت  په حېث  وررسه 

 .پرو4رام او چمتووالی ولري 
 :په دې خاطر �ينې مشخصې خربې او وړاندیزونه دا دي

د پ¥تنو یوه لویه نقيصه د فکر او عمل د خلکو په من کې   -۱ 
پرون   دي.  غون�یدل  را  نه  �کو  مشرتکو  �ینو  په  او  وا�نونه 

ر مهار نه ک�الی شو  حکمتیار �ان±ا� �امابهاوالدین مجروح د  
او حکمتيار د مجروح پرهر معالجه، بلکې پسې شهيد يې ک�. نن  
طالب او حکمتيار چې له اغازه تر انجامه د وطن د اوبو په �ای 
پنجاب ته د روانو اوبو محلوالت يې �¥يل او �¥ي به، په خپلو  
کې نه رسه جوړې�ي. پ¥تون که د عقل او منطق دعوه لري د  

مال او  غني  �ينې  ارشف  بايد  هم  حده  تر  برادر  عبدالغني   
کار    �4 ورته  کې  وخت  په  رضورت  د  او  معلوم  �کي  مشرتک 

 .وک�ي 
هغه پ¥تانه چې مات   -۲ 

يا خرڅ، بې واکه، مهاجر  
او   شول  در  په  در  او 
کار   هم  ل�  يې  ماغزه 
د   بايد  مر4ه  تر  کوي، 
وزارت، واليت او په نورو  
هzغسې   د  کې  سطحو 
ونه  خوبونه  ژوند    مرفه 
نه يش،   ویني، عقده من 
مقاطعه هم ونه ک�ي، که  
يې طالب رسه نه کي�ي،  
همدا فيصله هم فردي او  
احساسا¹ ونه ک�ي، هوا 
د   وهي،  ونه  سوکانو  په 
�يکنالوژۍ زمانه ده، فی  

تحلييل   او  مشور¹  کراتو  په  ور�ې  د  او  عاجل  دې  الحال 
ی مجلسونه وک�ي، وضعيت وارزوي، سولې او جنq دواړو ته تيار 

ونييس، په هره خوا کې فرصتونه، منابع او انسجام همغ�ی ک�ي.  
په دې کې �ان±ا�، د تکراري او رشايطو رسه د نا برابرو �ېرو  
تحمیلول نه، علمي او منطقي چلند په کار دی. په وطن کې د  
سولې او جنq ظرفيتونو رسه مشوره، د دوی بارز رول او ور�خه  

zالزم دي. کيدای سيايس، مايل او نور هر ډول ح áيت او ال
يش �ول په يوه او يا لسو مثبت او منفي لوريو کې هم �ای نه  
يش، خو پرا4نده 4£ نه د سوله غو�تونکو، جنq غو�تونکو او 
بې طرفو �ولو په من کې ممکن انسجام، باور او برنامه جوړول 

 .الزمي دي
او پ¥تانه په دې زمانه کې که د دې زمانې په سطحه ژوند   -۳ 

برابروي.   به �ان  اصولو  �ولو  په  زمانې  غواړي، د همدې  خوند 
طالب پ¥تون دی او نه دی، ازاد دی که غالم، خدای که پنجاب  
را لی�لی، دوزخ که جنت ته مو بیايي، دنيا او منطقه �ه که بد  

 .پالنونه لري، نور دا چندان عقال� بحثونه نه دي
ملت باید وضعیت په عقل  موږ په حيث د يوې ډلې، مفکورې او  

او منطق درک او تحليل ک�و هر انتخاب ته هzغسې ظرفيتونه  
باندې غور وک�و، ویې �ې�و،   يا رامن±ته شوو  يا رامن±ته ک�و، 
چې چا رسه �نcه يش او �نcه نه يش،، په �ولو مسایلو سم او ژر 
کار   په  او الس  ک�و  رس خالص 
په قومي او احساسا¹ يا  شوو. 

بحثو  که  اخالقي   qجن چې  نو 
کی�ي.   نه  �ه  ده،  �ه  سوله 
 qپه جن �لواله  او  طالب  همدا 
ته   قدرت  بيا  او  شوي  جوړ 
رسیديل ادرسونه وو او دي، نور  
د سولې او جنq ادرسونه هم يو 
مخ نورخلک جوړوي، يا يې جوړ  
ک�ي. هر �وک هر چا ته د هغه  
په   موثریت  یا  قامت  و  قد  د 
اندازه قايلی�ي او تعامل وررسه  

دي،  کوي ن�یوال  هغه  که   ،
طالب  غیر  يا  طالب  سيمه، 

 .ادرسونه
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 ي؟وطالب ولې خلک په دین شکي ک
  مالله لیال 

د کابل له سقوطه وروسته چې له �وانانو رسه خربې کوم اکwه  
د   دا  دي.  غوندې  شوې  شکې  کې  دین  په  ناامیدۍ  ډېرې  له 

ف �ای دی چې طالبانو نه یوازې په خلکو ژوند حرام ک�ی تاس
دی بلکې ایzنونه ته یې هم خطر جوړ ک�ی دی. د دین په نوم  
  åد عا وک�ې  ملت  په  افغانستان  د  طالب  نارواوې چې  کومې 
اسالم په تاریخ کې جوړه نه لري. د یو مسلzن ژوند له دوو برخو 

په امارت اسالمي کې      جوړې�ي دا دنیا او له مر4ه وروسته دنیا، 
دا او   پر افغانانو  یا د قرارخیلو په اصطالح حzرت اسالمي کې 
د   الیپ.الیپ.الیپ  چې  دا  دي.  شوې  دوزخ  دواړه  دنیا  هغه 
افغانانو دا دنیا او هغه دنیا �رنcه خرابه ک�ې ده دا پراخ بحث  

 دی خو زه غواړم دلته �و خربې وک�م. 
  دا دنیا 

لپاره امنیت ته اړتیا لري. طالبان مخکې  امنیت: انسان د ژوند  
تر واکمنیدو هم د افغانستان د ناامن£ اصيل عاملین ول او اوس 
عاملین   ناامن£ اصيل  د  افغانستان  په واک کې هم دي د  چې 
دی. لسیزې کې�ي چې په افغانستان کې بیالبیلې ترهcرې ډلې  

ه. دا  فعالې دي. د دغو �ولو فعالیت ته طالبانو الر هواره ک�ې د
طالبانو معنوي پالر، مال مامد عمر اخوند و چې اسامه یې په      د

افغانستان کې ساتلی و.. خیر د مال مامد عمر وخت به تیر هیر  
ک�و خو تاسو د تیرو شلو کلنو انتحاري حملو ته دقت وک�ئ هغه 
تر �ولو بدې خون�ۍ پی¥ې چې بې شمیره بې 4ناه ملکي افغانان 

لبانو ک�ې وې. د طالبانو هديف قتلونه  پکې شهیدان شول هغه طا
د   اقسام  و  انواع  کې  افغانستان  په  نه…  یادوم  هی´  به  خو 
وحشتونو طالبانو پیل او بیا وروسته نورو ترهcرو ډلو د دوی په  

  تقلید اجرا ک�ې دي. 
د طالبانو ډیفلوماتان د خپلو پخوانیو ک�نو په هکله د خپل وزیر  

وي چې، (( په جنq کې خو �ه  متقي اخوند دا خربه کته پورته ک 
حلوا نه ویشل کې�ي)). متقي اخوند ته باید ووایم چې غم دا نه  

غم      دی چې تاسو د جنq په وخت کې �ه وک�ل یا مو و نه ک�ل،
فکر دومره ډېر خپور ک� چې اوس د   افراطي  دا دی چې تاسو 

کې   افغانستان  په  یوازې  فکر کوي چې جهاد  ترهcر  دنیا  �ولې 
دا دې چې ستاسو داخله وزیر خلیفه حقا� مو فرض دی. غم  

په   افتخار وايي چې کله مو د افغانستان  په  رشمې�ي هم نه او 
یې رهربي   پیغمرب  اعوذباالله  توبه  کوله  ابادیو �اSر4ې حمله 

  کوله. 
خالصه دا نن او سبا چې په افغانستان کې د داعش او نه پوهی�م    

ولو پ�ه د طالب په  چا او چا په نوم کومې حملې کې�ي د دې � 
غاړه ده. لسیزې کې�ي چې د طالبي فکر د السه افغانان د ژوند  

  له ابتدايي حقه چې امنیت دی محروم دي. 
انسانانان �ول ژوند د پرمختq او هوساینې  د Qه ژوند هیله:

لپاره تالش کوي. د امارت اسالمي په واکمني کې چې کار  
لوم نه دی، �وون±ي  نشته، لوږه اوج ته رسیدلې ده ، قانون ما

 بند دي ، انسا� کرامت خوندي نه دی او تفریح و خوشحايل
حرامه ده.. انسان �ه ډول ژوند وک�ي؟ خالصه که تاسو د  

امارت اسالمي اعzلو ته دقت وک�ئ داسې �کاري چې د وطن  
او د ملت د حالت بهرته کولو ته هی´ پالن نه لري. بدتره یې ال  

ملت د ژوند له بهرته کولو رسه  دا چې طالب نه یوازې د 
دلچسپي نه �کاره کوي بلکې شپه ورځ په دې بوخت دي چې  

  �رنcه په خلکو ژوند حرام ک�ي.  
  دنیا،  هغه 

د هغې دنیا په هکله به نور نو �ه ووایم. دین انسان ته امید 
ورکوي له ناامیدۍ یې را4ر�وي خو امارت اسالمي د دین په  

. پرون یوې نجل£ چې اوس باید نوم له خلکو امید اخیستی دی
په دولسم صنف کې وای راته ویل،” په دې دنیا کې انصاف 
نشته که وای اوس به زموږ �وون±ي خالص ول نور نو �ومره  

دعا وک�م. خدای هم لکه چې یوازې د قاتالنو دعا اوري.”  
نجل£ مې په دې خربو سپکه ک�ه ورته مې وویل چې صرب وک�ه  

مهربانه  هر �ه به سم يش خدای 
                                                                                                         . دی

د خدای په مهربا) کې هی� شک نشته خو که د           
امارت اسالمي دا کارنامې همداسې جاري وي، lومره نور 
خلک به له ژوند نه زړه تور او توبه اعوذ با الله د خدای په  

  صاف بې باوره يش؟؟ ان
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 عبدالعزیز نایبي 
 

زمون� د سیمې ناê د خربو 4وډی وو، که به ېې ک�وړه خوله 
د  ېې  به  کې   Âمیل په  پرچاویده!  نه  وه؛  ډکه  هم  نصوارو  له 
په �یر   او سیمې خربې د راډیو د خربي رسویس  افغانستان 

وم خرب به ېې چې  درواورولې. هغه د راډیو �ه اورېدونکی وو، ک 
دا   پسې  لک£  ېې  به  مخې  له  عادت  د  برابر،  وو  نه  طبعه  په 

 اصطالح ورغو�ه ک�ه:«خوشې پروپا4ند ده!».
یوه ورځ ېې زما وی¥ته پری¶ول، د بیا¹ ک�چهاری ېې خاته او  
دی هم چالند وو، په خربو کې د پروپا4ند په اصطالح وربرابر  

پروپا4ند �ه مانا؟»، نصوار شو، نا�اپه مې ورغ� ک�:« آکا! دا  
وېې   او  ک�ل  تو  ور  ته  کن�وکپرغويل  اخی�  د  دوکان  د  ېې 

  ویل:«هسې ک�تې، دروغجنې خربې». 
کابل کې چې د کورن£ ج�cو اور تود وو، پالر  
قضا  نه  اوریدل  راډیو  د  ما�ام  سهار  مې  به 
کاوه. مون� به هم ورته غوږ وو. کله کله به مې  

رار به مې د مانا نا آشنا کلمې ترغوږه شوې، ک 
کې   اوریدو  خربونو  د  مې  پالر  وک�ه.  پو�تنه 
جدي وو، اخالل ېې نه خو�ېده. لن� به ېې راته  
وویل: اناريش یعنی �4وډي، ویتو یعنی ردول،  

  تبلیغ….   –پروپا4ند یعنی ډن�وره  
وو.   4اون�ی  زمون�  امیل  الدین  اروا�اد جzل 
اصل کې پو�ي منصبدار وو، خو په الجرب �ه  

ده! په دې مضون کې مې چندان خونده پوهی
نه وه، کله کله به د زده ک�ې له پاره ورتلم. یوه  
د   پرمهال  درس  د  �نcه  چې  پوهی�م  نه  ورځ 
پروپا4ند کلمه یاده شوه، د کنجکاوۍ له مخې  
ډیره   په  هغه  وغو�ته.  توضیح  استاذه  له  مې 

مهربان£ د خپلو شخيص یاداشتونو کتابچه راک�ه چې په یوه  
  ې ېې د پروپا4ند رشحه داسې راغلې وه:پاÖه ک 

«پروپا4ند اصل کې التینه کلمه ده چې د خرباوي او تبلیغ مانا  
افاده کوي. په اصطالح کې هرهغه عقیده او پیغام چې د یوه  
�اکيل هدف په موخه د اخبار، کتاب، غون�و، سینz، راډیو او  
پروپا4ند دی. يش،  خپور  ترمن  خلکو  د  طریقه  له    �لویزیون 
یا تبلیغا¹ جنq هم ویل   پروپا4ند ته د سیايس ج�cې اوزار 

  کی�ي.» 
تر دې �ایه مې ل�ل� رس خالص شوی وو، خو چې پوهنتون او  
پوهن±ي ته الړم نو د عامه افکارو په مضمون کې مو دا اصطالح  
�ه وشاربله. اروا�اد پوهاند هدایت الله وفا مون� ته پروپا4ند  

  داسې تعریف ک�ی وو: 
عقایدو، اطالعاتو او 4ونcوسو خپریدل دي   4ند د هغو«پروپا

چې یوېې ادارې، باور یا �ان�cي شخصیت ته د 4¶ې یا زیان د  
اړولو په منظور تررسه کی�ي. په بله وینا، پروپا4ند هغه عقاید،  
حقایق یا تورونه دي چې د فردي، ډله ایز او �ولنیزو موخو د  
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پرمختq د شن�ولو له    پرمخ وړلو په نیت، یا د نورو د موخو او 
  پاره تررسه کی�ي.» 

پروپا4ند د ارمانونو د پيل کیدا له پاره �واکمنه وسیله ده چې  
د سیايس �واک د الس ته راوړلو او ساتلو په موخه ور�خه 4¶ه 
اخیستل کی�ي. پروپا4ند د عامه افکارو د استقامت په �اکلو،  

ن سبا  جوړ�ت او سازمانده£ کې خورا ارز�تمن رول لوبوي. ن 
که د �کنالوژۍ ودې د انسانانو ترمن اړیکې چ¶کې او پراخې 
ک�يدي؛ د پروپا4ند له اغیزې ېې هم د هغوي تی¥ته ناشونې  
ک�ې ده. کیدای يش انسان په رمزونو، چلونو، پÂ او غیر مرعي  

  ډول د تبلیغاتو تر اثر الندې رايش. 
يش،  دا چې د پی¥و په اړه له خلکو د قضاوت اختیار وانخیستل  

  د پروپا4ند �ینې ډولونه دلته را اخلو: 
  سپکه ژبه –تور پورې کول   -۱

د یوېې مخالفې ډلې پرضد د خلکو د ُغصې او کرکې د پارولو  
له پاره کارول کی�ي. دا ډول پروپا4ند له مخالفو ډلو رسه د 

  بحث او استدالل اړتیا له من±ه وړي. 
  غولونکي شعارونه  -۲

کې   پروپا4ند  ډول  او  دې   q4ُن د  چې  کوي  ه�ه  مبلغ 
پیغام  ک�ي.  افکار خپل  عامه  ورکولو  په  شعارونو  متحداملاله 
معموال پر�ینو ارز�تونو لکه رشافت، دین، هیوادپالنې او توکم  

  پالنې �رخی�ي. �اخونه ېې دا دي:
  سپین پروپا7ند: 

پروپا4ند کې د پیغام رسچینه کامال �ر4نده او د اطالعاتو په  
  له پوره غور �خه کار اخیستل شوی وي. خپراوي کې 

  خS پروپا7ند: 
دې ډول پروپا4ند کې د پیغام رسچینه نه وي رو�انه، او کره  

  اطالعات نه وړاندې کی�ي. 
  تور پروپا7ند: 

ډول   دې  لري.  نه  رسچینه  چې  دي  اطالعات  ناسم  هغه 
  پروپا4ند کې هر ډول جعل او تخریب تررسه کی�ي. 

 

  وندزموږ دننی باور او حقیقي ژ 

 آرین  محمدالله 

 !له یو بل رسه بحث الرهاو مار  یوه ورځ غومبسې  
 .ډار وژ�مار وویل انسانان زما نیã نه بلکه ظاهري 

 .غومبسې دا خربه نه منله
اثبات  مار د ته د ست�ي   دې خربې د  ونې سیوري  لپاره د 

شپانه خواته ور نی�دې شو غومبسې ته یې وویل زه دا شپون 
پر رس   ته  یې  نیã رسه سم  له  پ¶وم خو  چیچم �ان چیرته 

 .دورې کوه چې دی فکر وک�ي تا چیچلی دی 
  مار شپون وچیچه او غومبسې د شپانه پر رس الوت پيل ک�،

ویل: ویې  او  راک�   ãوی را  درد  سخت  لعنتي    شپون  ای 
غومبسې....په چیچيل �ای یې خولو کی¥وده ل� زهر یې ترې 

 .وویستل په واړه �پ یې ملهم کی¥ودل موده وروسته روغ شو
وخت تیر شو مار دا وارې برعکس لوبه وک�ه غومبسې شپون 
  وچیچه مار یې �نq ته �ان و�ود چې 4واکې ما چیچلی یې، 

مار   په  ک�،   ãوی را  خوبه  له  درد  سخت  سرت4ې شپون  یې 
 .ولcیدې او له لیدو رسه سم یې �وپ ک� او وت¥تید

له   ور�ې هغه  �و  او  نک�ل  تخلیه  زهر  شان  په  تیر  د  ډاره 
 !!!دې په پلمه چې مار چیچلی وم� وروسته شپون د
ډار له امله او کارونه دغسې دي، افراد یې د    ډيری ناروغیانې

 .مري
ډيره پاملرنه  موږ باید په ژوند کې خپلو باورونو او تلقینونو ته  

باور زموږ په حقیقي ژوند او چارو اغیز  ننی  وک�و �که زموږ د
 .کوي
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 پCتانه او د نجونو تعليم
 عبدالله خيرب 

 
تر نورو  پ¥تانه چې �انونه د خپل وطن اصيل �¥تنان بويل، او  

د   ده، مcر  اخيستې  برخه  زياته  کې  او رس�یندنو  په ج�cو  يې 
تعليم په ډ4ر کې نه دي �ليديل. د هغو پ¥تنو شم¢ اوس هم 
ډېر کم دی چې تعليم ته د قدر په سرت4ه 4وري او له زړه پر خپلو  

اکwه د تعليم پر �ای روز4ار ته مخه کوي     اوالدونو تعليم کوي، 
په يوه 4وله ډوډۍ   تاوې�ي. اوس هم پ¥تانه  او  پسې رس4ردانه 

نه   دوی  لي�ي،  ته  مدرسې  �ای  پر  مکتب  د  ماشومان  خپل 
پوهې�ي چې په مدرسه کې يې زوی ته �ه �ودل کې�ي، دوی  
فکر کوي چې په داسې کولو به د خدای رضايت به خپل ک�ي او 

 جنت به و4¶ي. 
ده، مcر   فرض ک�ې  پرې  زده ک�ه چې خدای  او  تعليم  د �±و 
پ¥تانه د خدای دې حکم ته د شک په سرت4ه 4وري. دوی خپله  

خور لور په بدو کې ورکولی يش، په پيسو يې خر�ولی يش، خو د  
  زده ک�و لپاره يې مکتب ته نيش لي�لی. 

دا چې په فيسبوک کې اکwه پ¥تانه �وانان په ظاهره د نجونو د  
لوÖې  او  خويندې  خپلې  دوی  وهي،  چيغي  خالصون  د  مکاتبو 

ب ته نه پرې�دي او يا يې له شپي�م �ولcي نه پورته زده ک�ې  مکت
پرې نه کوي. د دوی په فکر نجل£ ته دومره زده ک�ې بس دي  
چې يوازې ليک او لوست زده ک�ي، د �±ې کار او پيسې 4¶ل  
دوويس ورته �کاري. اکwه پ¥تانه د �±و 4¶ه د �ان رشم بويل،  

¶ې ته کينې. پ¥تانه  نه غواړي چې يو نارينه دې د �±ې د الس 4
خو   �±ه  تعليميافته  واويس،  حاکzن  �±و  پر  چې  غواړي  تل 
باال Ç4ي او د خدمتcارۍ او غالم£   هو�يارې�ي، پر س�يو �ان 
حس پکې کمې�ي. طالبان هم چې اکwه يې پ¥تانه دي، د �±و  
عرصي زده ک�و رسه چندان نه دي جوړ. دوی تل دا خربه کوي  
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ه نظر کې نيسو. پر �ای د دې چې  چې موږ کلتوري حساسيتونه پ 
د پيغمرب په شان له خپل کلتور نه بد رواجونه ايسته او �ه پکې  
وپايل، دوی �ه ترې اېسته کوي او بدو ته ال الره برابروي. يوه  
اخيستل   پرې  ولور  لوړ  بدو کې ورکول کې�ي، که  په  نجل£ که 
 کې�ي، که د پيسو په بدل کې لکه د مال خر�ي�ي، که په م¢اث
کې حق نه ورکول کې�ي، هي´ پروا نشته، خو له زده ک�و بايد چې  

  بنده يش. 
په �ينو مشهورو ديني کتابونو کې هم د �±و له عرصي تعليم  
�ينcار   تعليم  ديني  پر  يوازې  دی،  شوی  �ر4ند  مخالفت  رسه 
رطبه ورک�ل   د خداي£  ته  کتابونو کې س�ي  په دې  شوی دی، 

دې کتابونو کې راغيل دي   شوې او �±ې ته د غالمې او وين±ې.
چې پر �±ه يوازې ديني علم فرض دی چې خپل ملون اودس په  
�ه شان تررسه ک�ي، عرصي علم يې دومره بس دی چې ليک او 

  لوست زده ک�ي، له کوره دباندې معاملې د س�يو کار دی. 
د  او  دي،  منيل  او  لوستي  کتابونه  ډول  همدا  هم  ماليانو  زموږ 

ته د ويل و الله په سرت4ه 4وري. پ¥تانه    همدې کتابونو مصنفينو
هم چې له ډېر وخت راهييس د مال تر سيورې الندې ژوند کوي،  
د مال هره خربه ورته د قرآن �کی �کاري، هره خربه چې وک�ي  

  دوی يې په رس سرت4و مني. 

�يني پ¥تانه اوس هم هغه نجونې چې مکتب ته �ي په بدو  
زامنو   خپلو  خو  �ينې  يادوي،  نه  القابو  نجونې  مکتب£  ته 

غواړي، د دوی په فکر د مکتبيو نجونو سرت4ې شکيديل او  
  حيا ترې تليل وي.

طالبان چې د نجونو له زده ک�و رسه حساسيت لري، دوی له  
همغو کليو او بان�و را�کته شوي دي چې �±ه پکې تر کور  
افغان   نورو  د  لکه  پ¥تانه  چ¢ې  که  ده،  محدوده  4وره  او 

عليم ته له زړه کار ک�ی وای، طالب هي�کله قومونو د نجونو ت
نشول کولی چې د نجونو مکاتبو ته بهانه جوړه ک�ي. په دې 
مو بايد رس خالص وي، که د افغان نجونو د �وون±يو بنديدا  
هر �ومره �ن�ې�ي، د 4ناه او رشم بوج يوازې د طالب پر  

  اوږو نه، بلکې د �ولو پ¥تنو پر اوږو درنې�ي. 

که پ¥تون د خپلو اوالدونو روزنه د وخت رسه سمه په نوې تعليمه  
يش. په دين به رس    سويه ونه ک�ي، تل به د جنq خشاک پاتې

  ورکوي، خو رس به پرې نه خالصوي. 

 مرکز مالت� وک�ئ  د دعوت رسنیز

له موږ رسه د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لwه  
وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او ه;ې پیاوړی کوي، زموږ  

راتلونکی سا� او زموږ د ال Qه خدمت زمینه برابروي. د 
ډالر یا په ډیرې   10دعوت رسنیز مرکز رسه د لw تر لwه $/

و یوازې یوه دقیقه وخت مرستې کولو مالتS وکSئ. دا ستاس
نیيس. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ رسه منظمه  

 مرسته وکSئ. مننه 

له   DNB Bank AC # 0530 2294668د دعوت بانکي پته
  :ناروې بهر د نSیوالو تادیاتو حساب

 NO15 0530 2294 668 
  : Vipps: #557320 د ویپس شمېره
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 په افغانستان کې د برشي حقونو په اړه  

 د مل$رو ملتونو راپور
ملcرو ملتونو په افغانستان کې د برشي حقونو په اړه رپوټ خپور  

 ) ۱۵د جون  ۲۰۲۲د  –۱۵د ا4سÂ   ۲۰۲۱ک� (
جوالی   د  ملتونو    –مه    ۲۰کابل،  ملcرو  د  کې  افغانستان  په 

راپور خپور ک�    ۱مه نې¶ه۲۰د جوالی په  مرستندویه پالوي (یوناما) 
(په افغانستان کې برشي حقونه: د  

له    ۲۰۲۱ ا4ست  د    – مې    ۱۵کال 
مې)، چې  ۱۵کال د جون تر  ۲۰۲۲د

د   طالبانو  د  کې  افغانستان  په 
میاشتو په موده کې   ۱۰واکمن£ د 

په 4وته   حقونو وضعیت  د برشي 
 .کوي

رپوټ د ملکي و�4و د خوندیتوب،  
له محاکمې پرته وژنې، شکنجې او  

او    ناوړه نیول  رس  خپل  په  چلند، 
بنس¶یزو   حقونو،  د  نجونو  او  د �±و  کې  افغانستان  په  توقیف، 
موندنې   یوناما  د  اړه  په  وضعیت  د  �ایونو  توقیف  د  او  ازادیو 
خالصه کوي. په رپوټ کې واکمنو چارواکو او ن�یوالې �ولنې ته  

  .سپار�تنې هم شاملې دي
د    ۲۰۲۱د   �خه  نیzیي  له   Âا4س د  تر  ک  ۲۰۲۲کال  جون  د  ال 

نیzیي پورې په وسله وال تاوتریخوايل کې له پام وړ کم¥ت رسه  
�پیان) مستند    ۱۴۰۶وژل شوي،    ۷۰۰ملکي تلفات (  ۲۱۰۶رسه، یوناما  

اسالمي   او شام  عراق  د   ” برخه  ډیره  تلفاتو  ملکي  د  ک�ي دي. 
خراسان والیت” ته منسوب شوې    –دولت نومې وسله والې ډلې  

ل�کیو پروړاندې په داسې �ایونو کې تررسه    چې د قومي او مذهبي
دور�ني   او  روان  ته  �ایونو  عبادت  �وون±يو،  هغوی  شوي چې 

 .ژوند پرمخ بیولو په حال کې وو
  

د افغانستان لپاره د ملcرو ملتونو د رسمنيش رسپرست �ان�cي  
پوتزل مارکس  افغانان   استازي  �ول  چې  ده  ممکنه  ”دا  وویل: 

وکوالی يش په سوله کې ژوند وک�ي او له شل کلنې وسله والې  
ج�cې وروسته خپل ژوند بیا جوړ ک�ي. زموږ نظارت �يي چې د  

له    Âه کېدو رسه  ۱۵ا4س� له  امنیتي وضعیت  د  راهیسې  مې 
رسه، د افغانستان خلک په �ان�cې تو4ه �±ې او نجونې له خپلو  

 .“حقونو �خه بې برخې ديبرشي 
واکمنو  چې  کې  حال  داسې  په 
چارواکو د برشي حقونو د ساتنې او  
پورته   4امونه  �ینې  موخه  په  ودې 
حکومت   پخوا�  د  لکه  دي،  ک�ي 
چارواکو او امنیتي �واکونو ب¥نه، د  

  �۳±و د حقونو په اړه د ډسمرب د  
مې فرمان او له بندیانو رسه د چلند  

همدارنcه د    په اړه قانون، خو دوی
رسغ�ونو   پراخو  د  حقونو  برشي 

 .مسولیت پر غاړه لري
واکمنې   د  پورې  اوسه  تر  کول  الندې  پ¥و  تر  حقونو  د  �±و  د 

له    Âا4س د  دی.  �خه  اړخونو  وړ  پام  خورا  له  یو    ۱۵ادارې 
راهیسې، په �وونه او روزنه کې د بشپ� �4ون، په کار �ای، عام  

د �±و او نجونو �4ون په  او د ور�ني ژوند په نورو اړخونو کې  
تدریجي ډول محدود شوی او په ډیرو مواردو کې په بشپ�ه تو4ه 
  qله مین±ه وړل شوی. ثانوي دورې �وون±یو ته د نجونو د نه ورت

خپل   به  نسل  یو  نجونو  د  په دې معنی ده چې  کلن    ۱۲پریک�ه 
لوم�� تعلیzت بشپ� نک�ي. په ورته وخت کې، د جنسیت پر  

تاوتری د   Âد  بنس الرسسی،  ته  عدالت  لپاره  قربانیانو  د  خوايل 
او  میکانیزمونو  عدالتي  د  چارو،  الرو  �ان�cو  د  ورکولو  رپورټ 

 .رسپناه د له مین±ه وړلو له وجې محدود شوی دی
د رسمنيش رسپرست �ان�cي   ملتونو  ملcرو  د  لپاره  افغانستان 
  استازي مارکس پوتزل وویل: ”زده ک�ه او په عامه ژوند کې د �±و 
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او نجونو �4ون د هرې عرصي �ولنې لپاره اساس دی. په کور د  
�خه   مرستو  مهمو  هغو  له  افغانستان  کېنول  نجونو  او  �±و 
محروموي چې ددوی لخوا تررسه کې�ي. د �ولو لپاره زده ک�ه نه  
او  رشد  د  ملت  یوه  د  دا  بلکې  دی،  حق  اسايس  برش  د  یوازې 

 “ .پرمختq کیيل ده
په    ۲۰۲۱د    Âا4س د  پخوا�   ۱۷کال  د  چارواکو  واکمنو  مه، 

حکومت چارواکو او د افغانستان د ميل امنیتي او دفاعي �واکونو 
دغ�و لپاره د ب¥نې اعالن وک�. په هرصورت، داسې بری¥ي چې  

کال د    ۲۰۲۱دا ب¥نه په دوامداره تو4ه نه ده پلې شوې. یوناما د  
اکو  مې پورې د واکمنو چارو ۱۵د جون تر    ۲۰۲۲مې د    ۱۵ا4ست له  

ل�   امنیتي چارواکو  او  دولتي  پخوانیو  د  پرته  له محاکمې  لخوا، 
 .وژنې مستندې ک�ي دي  ۱۶۰ترل�ه 

د   کې�ي  فکر  چې  ده  اندی¥منه  اړه  په  معافیت  هغه  د  یوناما 
د   ک�ي.  تررسه  رسغ�ونې  حقونو  برشي  د  غ�و  چارواکو  واکمنو 

رته  یوناما رپوټ له وسله والو ډلو رسه د ت�او په تور له محاکمې پ
د افرادو د وژلو او همدارنcه د اخالقي جرمونو په تور، د ظاملانه،  
غیر انسا� او سپکونکې سزا او د قانون د پيل کوونکو چارواکو له  
خوا د زور زیاتې کارونې او له قضا پرته د اشخاصو د وژنو په اړه  
واکمنو   د  باید  رسغ�ونې  حقونو  برشي  د  ورکوي.  توضیحات 

ل يش، مرتکبین یې حساب ورکوونکي وÇ4ل  چارواکو لخوا و�ی� 
يش، او باالخره باید په راتلونکي کې د پی¥و د بیا تکرار مخه ونیول  

 .يش
د یوناما رپوټ د واکمنو چارواکو د دوو ادارو، د امر بااملعروف  
او نهی عن املنکر وزارت او د استخباراتو د عمومي ریاست په  

ر بااملعروف او نهی عن  اړه �ان�cې اندی¥نې په 4وته کوي. د ام
املنکر وزارت لخوا صادرې شوې ډیرې الر�وونې د افغانانو، په  
�ان�cي ډول د �±و او نجونو برشي حقونه او آزادۍ محدودوي.  
�ینې   خو  کی�ي،  بلل  سپار�تنې  الر�وونې  ډول  دا  هم  �ه  که 
وخت د واکمنې ادارې چارواکو له دغو الر�وونو د رسغ�ونې په  

ازاتو د تررسه کولو په �4ون د هغو په پيل کولو  پار د فزیکي مج
 .کې سخت دری غوره ک�ی دی

د   له هغو خلکو رسه  واکمنو چارواکو د استخباراتو مسوولین  د 
سخت چلند له کبله په 4وته شوي چې ازادي یې سلب شوې ده.  
د   چې  ورکوي  توضیحات  اړه  په  مواردو  هغو  د  رپوټ  یوناما  د 

له محکمې پرته وژنو، �ورونو، نا سم    واکمنو چارواکو استخبارات

چلند او په خپل رس نیونو په �4ون له دوی رسه په توقیف کې د  
 .شته کسانو پر وړاندې د برشي حقونو په رسغ�ونو کې دخیل وو 

په دې لسو میاشتو کې چې دوی د افغانستان واک تر السه ک�ی،  
د نظر د  واکمنو چارواکو د سوله ییزو غون�و د ازادۍ، د بیان او 

ازادۍ په اړه خپل دری رو�انه ک�ی دی. دوی په خپل رس د  
په   نیولو  او د مد� �ولنې د فعالینو د  خربیاالنو، الریون کونکو 
�4ون، د الریونونو په �پلو او په رسنیزو ادارو د محدودیتونو په  

 .وضع کولو رسه مخالفت محدود ک�ی دی
د برشي حقونو د �انcې مرشې فیونا فریزر وویل: “په    د یوناما

ازاده تو4ه د سوله ییزې غون�ې د جوړولو حق، د بیان ازادي او  
د نظر ازادي نه یوازې بنس¶یزې ازادۍ دي، بلکې دغه چارې د  
یوه ملت د پرمختq او ودې لپاره اړینې دي. دوی د معنا لرونکو  

پرانیزي، او همد ارنcه هغو کسانو ته چې  بحثونو غوړیدا ته الر 
اړه چې خلک وررسه   په  او ستونزو  د هغو مسلو  کوي،  حکومت 

 “ .مخامخ دي د �ه پوهیدو له الرې 4¶ه رسوي
د   چې  �کاري  داسې  ت�او:  په  د�ایونو  توقیف  په    ۲۰۲۲د  کال 

جنورۍ کې د طالبانو د مرش لخوا له نیول شویو کسانو رسه د  
په ت�او د الر�ود له خپریدو و  په  چلند  روسته، واکمن چارواکي 

ت�او د خپلو مکلفیتونو د تررسه کولو په ل¶ه کې دي. مايل   دې 
محدودیتونه په دې برخه کې د پرمختq خن� شویدي، چې له  
د خوړو، طبي   لپاره  شویو کسانو  توقیف  د  ناکله،  کله  یې  کبله 
پاملرنې او د حفظ الصحې د تجهیزاتو کموالی رامن ته شوی او 

پاره د حرفوي زده ک�و او د روزنې پرو4رامونه بند شوي  د بندیانو ل 
چې مخکې د ن�یوالې �ولنې لخوا �ویلیدل. دا کار ددې سبب  
شوی چې په �ینو قضیو کې د قضایي سیستم د فعالیت له امله  
توقیف شوي کسان له محاکمې وړاندې د اوږدې مودې لپاره په  

 .دغو توقیف �ایونو کې پاته يش
ضعیت په �ول هیواد کې د اقتصادي، مايل او د برشي حقونو و 

برشي بحرانونو له امله په بیساري ډول خراب شوی دی. دامهال 
چې    –سلنه و�4ي برشدوستانه مرستو ته اړتیا لري    ۵۹ل� تر ل�ه  

میلیونه و�4ي زیاتوالی �يي. د یوناما   ۶کال د پیل پرتله    ۲۰۲۱د  
پر ن�یوالې �ولنې غ� کوي چې د افغانستان له خلکو رسه د    رپوټ

هغوی د بی�نیو برشي او اسايس اړتیاوو د پوره کولو په برخه کې  
�ولنه   ن�یواله  رسبیره،  پردې  ورک�ي.  دوام  ته  مرستو  خپلو 
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مکلفیت لري تر�و دا ډاډمنه ک�ي چې د بندیزونو موجودیت،  
   .پر برشي حقونو منفي اغیزه نلري

رپ  اندی¥نې  په  هغه  ترډیره  سپار�تنې  او  موندنې  شته  کې  وټ 
منعکسوي چې په تیرو لسو میاشتو کې د یوناما لخوا له یوشمیر  
د   مهاله  تردې  یوناما  شویدي.  راپورته  رسه  بنس¶ونو  واکمنو 
�کیلتیا د کچې ستاینه ک�ې او د واکمنو چارواکو لخوا د �ولو  

د برشي حقونو د ساتنې    افغان میرمنو، نارینه وو، نجونو او هلکانو
 .او ودې په برخه کې د مالت� ژمنتیا �ر4ندوي 

د ملcرو ملتونو د رسمنيش رسپرست �ان�cی استازی مارکس  
د   چې  �رنcه  “لکه  وايي:  پوتزل 
ملcرو ملتونو د امنیت شورا لخوا 
�دید  په  ماموریت  د  یوناما  د 
افغانستان  شوې،  رو�انه  کې 
  الهم د یو دولت په تو4ه د برشي 

آزادیو مربوط  بنس¶یزو  او  حقونو 
دی.   پاته  اسنادوغ�ی  شمیر  یو 
دې موضوع ته په پام رسه، زه له  
کوم   غو�تنه  چارواکو  واکمنو 
رپوټ کې په 4وته   په  زموږ  چې 
شویو اندی¥نو ته د رسیدو لپاره 
خپلې �ولې ه�ې تررسه او د �ولو 
افغانانو د برشي حقونو د ساتنې  
ن�یوال  خپل  لپاره  ودې  او 

 “ .کلفیتونه پوره ک�ي م
مې مودې  ۱۵کال د جون تر    ۲۰۲۲مې د  ۱۵کال د ا4سÂ له    ۲۰۲۱د

 :مهمې موندنې
 :د رپوټ ورکولو په دې موده کې، یوناما مستند ک�ي

خراسان -�پیان) داعش  ۱۴۰۶وژل شوي،  ۷۰۰ملکي تلفات ( ۲۱۰۶ •
ډلې ته منسوب شوي، چې په قصدي تو4ه د �ای پر�ای شویو 

 (UXO) د بریدونو او د نا چاودو مهzتو (IED) کوچاودیدونکو تو 
 .له امله رامین±ته شوي دي 

په خپل    ۱۷۸وژنې،    ۱۶۰د واکمنو چارواکو لخوا، له محاکمې پرته   •
مورده غیر مرتبط توقیفونه اود پخوانيو   ۲۳رس نیونې او توقیفونه،  

او حکومتي چارواکو د �ورونې اوناوړه   ANDSF امنیتي �واکونو
 .پی¥ې تررسه شوي دي  ۵۶چلند 

د عراق او شام د اسالمي دولت په نوم �ان معريف کونکې   ” •
ډلې ته د منسوبې خراسان �انcې“ رسه د ت�او په تور د واکمنو  

د   لخوا  د    ۵۹چارواکو  په خپل رس  وژل،  او   ۲۲تنو  نیول  کسانو 
 .پې¥ې ثبت شویدي ۷توقیف او د شکنجې او بد چلند 

مقاومت په نوم د �ان معريف کونکې جبهې“ رسه د    د ”ميل •
کسانو وژل، د�ورونې او ناوړه    ۱۸ت�او په تور له محاکمې پرته د  

مورده نیونو او توقیف    ۱۱۳پی¥ې، په خپل رسي ډول د    ۵۴چلند  
کسانو داسې توقیف شامل دی چې د اړیکې نیولو اجازه   ۲۳او د  

 .یې نه لرله
له    ۲۰۲۱د   •  Âا4س د  کال 
واکمنو   مې ۱۵ د  راهیسې 

غیر  ظاملانه،  د  لخوا،  چارواکو 
انسا� او سپکاوي ډکو مجازاتو 

  .پی¥ې تررسه شوي دي ۲۱۷
له    ۲۰۲۱د   •  Â۱۵کال د ا4س  

د   تر   ۲۰۲۲مې  جون  د  کال 
مې پورې د واکمنو چارواکو ۱۵

زیاتې   زور  د  موارد    ۱۱۸لخوا 
 .ثبت شویدي

  ۱۷۳د برشي حقونو رسغ�ونو   •
د   او  رسنیو ژورنالیستان 

کارکونکي اغیزمن ک�ي، چې له  
پی¥ې واکمنو   ۱۶۳دې ډلې یې  

په خپل رس    ۱۲۲چارواکو ته منسوب شوي دي. په دې ډله کې  
د 4واښ او تهدید او   ۳۳مورده ناوړه چلند،   ۵۸نیونې او توقیف،  

داسې توقیفونه شامل دي چې د اړیکې نیولو اجازه یې نه لرله.    ۱۲
ن وژل شوي (پن±ه تنه یې د داعش په دغه موده کې شپ� خربیاال 

خراسان ډلې لخوا چې �ان ته د عراق او شام د اسالمي دولت  
 .�انcه وايي او یو تن یې د نامعلومو مرتکبینو لخوا)

مدافعین اغیزمن    ۶۵د برشي حقونو رسغ�ونو، د برشي حقونو   •
پی¥ې یې واکمنو چارواکو ته منسوبې شویدي.    ۶۴ک�یدي، چې  

داسې توقیفونه چې د    ۱۷په خپل رسنیونې،    ۴۷په دغه ډله کې  
پی¥ې او د 4وا�لو  ۱۰اړیکې نیولو اجازه یې نه لرله، د ناسم چلند 

  .پی¥ې شاملې دي  ۱۷او ویرولو 
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 لیکنه: ډاک<ر هی¿ي کالوډ ژباړه: احمد فرهاد توتاخیل 

  

 مور او پالر �نcه له اوالدونو رسه دوستانه اړیکې جوړولې شې؟ 

درنده  موږ باید د خپلو ماشومانو خپلواک£ او بې سارو ه�و ته په  

سرت4ه و4ورو. غوره داده چې له خپلو اوالدونو رسه له مور پالر  

زیاتې داسې دوستانه اړیکې ولرو چې هغوی وکولی يش، د خپلو  

ستونزو او بریاوو په اړه له موږ رسه ډاډه خربې وک�ي او دا اړتیا  

چې   يش  نه  پې¥ه  ورته 

پ¶ې   رانه  تیروتنې  �ینې 

  ک�ي. 

�کي   داسې  �ینې  الندې 

له چې  دا    دي  رسه  موږ 

له   کوالی يش، چې  مرسته 

�ې   رسه  اوالدونو  خپلو 

  اړیکې جوړې ک�و: 

   . بaنه غوQتل۱

که چیرې ته له خپلو اوالدونو رسه یوازې د مور او یا هم پالر په  

�یر چلند کوې، او ترمن مو د ملcرتیا ت�او نه وي، نو اوالدونه  

اړم چې ما  دې یوه ورځ را�ول ک�ه او ورته ووایه چې، زه ب¥نه غو 

تر دې دمه له تاسې رسه د یوه �ه ملcري په �یر چلند نه دی  

  ک�ی. 

اړیکې   نوې  رسه  تاسې  له  غواړم  زه  ووایه، چې  ورته  بیا  وروسته 

پر اساس به موږ او تاسې له دې   جوړې ک�م، چې د هغو اړیکو 

وروسته نه یوازې د مور/ پالر او اوالدونو ترمین اړیکې لرو، بلکې  

  ه �یر به هم اوسو.. د �و ملcرو پ 

  . 1ولو اوالدونو ته په یوه سرت7ه کتل ۲

ته رسیديل او هغه چې الهم  هغه اوالدونه دې چې بلوغ حالت 

واړه دي نو ترمین یې توپیري چلند مه کوئ. داسې مه کوه، چې  

یو اوالد دې زړه ته ډیر نی�دې ک�ې او تل �ه رویه وررسه ورک�ې  

که چیرې ته د اوالدونو ترمین  او بل ته هی´ ارز�ت هم ورنک�ې.  

د �ينو   کې  وخت  ل�  ډير  په  �ايي چې  نو  کوې،  توپیري چلند 

  اوالدونو اړیکې دررسه خرابې يش. 

  . د اوالد خپلواک] ته درناوۍ کول۳

ته   کار  خپل  او  ورکول  ازادي  دننه)  کې  چوکاټ  (په  ته  اوالد 

او مستقل ژوند په برخه کې تر   پري¥ودل له هغوی رسه د ازاد 

ته  ډ حالت  بلوغ  اوالد  چې  کله  يش.  کوالی  مرسته  بریده  یره 

ورسی�ي، نو هغه �انته جال داسې ژوند لري، چې د ژوند �ینې  

برخې یې نور له تارسه رشیکې نه دي او ته هم �انته ژوند لرې.  

ډیر   �یر  په  لویانو  د  موږ 

زموږ   چې  کوي  ه�ه  کله 

وړه   �ول ک�ه  ماشومان دې 

زموږ په �یر وک�ي. خو دې  

د   او  زموږ  4ورو چې  نه  ته 

تقاضاوې   عمر  د  ماشومانو 

بیخي جال دي. هغوی ته د  

لوبو، لوست او کار په برخه  

اجازه   انتخاب  د  کې 

ورک�ئ. د تیروتنو حق ورک�ئ �و له خپلو تیروتنو زده ک�ه وک�ي.  

همداراز په ژوند کې Ç4ې نورې چارې شته چې مور پالر باید په  

  زادي تضمین ک�ئ. کې د خپلو ماشومانو مصؤنه ا

  . تل یوې موافقې ته رسیدل۴

خپه   زړه  چې  وک�ه،  پام  ته  خربو  هغو  دې  کې  خربو  خپلو  په 

او   ظاملانه  په  اوالد  خپل  پر  ته  چیرې  که  اويس.  کوونکې 

ته الهم د مور  پوه شه چې  نو  نیوکې کوې،  بÇه  پالر  \رشموونکې 

خجالت   او  رشموونکې  په  رول.  ملcري  یوه  د  نه  لوبوې،  رول 

نکې بÇه په خپل اوالد نیوکې کول د اوالد او والدینو ترمین  کوو 

وا�ن رامین ته کوي او �ینې وخت د دې المل هم کی�ي چې  

  اوالد له خپل والدینو �خه زړه توری يش. 
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 رسيزه  
عرá ژبه یوه له هغو ژبو چې په ن�ۍ کې تر �ولو ډېر ويونکي لري او 

ره بیا ددې ژبې �خه ددې ژبې رسم الخط ډېر زیات مشهور شوی په تی
  دی او د ن�ۍ ډېرې ژبې په عرá رسم الخط باندې ليکل کي�ي . 

پر پ¥تو ژبې باندې هم عرá ژبې دېره زیاته اغیزه ک�ې ده علت یې 
دا وو چې کله چې د اسالم مقدس دين را نازل شو نو دا ژبه د علومو 

او همدا   وÇ4ل شوه،  هر  مور  شوه  ژبه  او دريس  ژبه ديني  دا  وه چې 
نو   به یې چې ديني علوم زده ک�ي  �وک چې مسلzن وو او غو�تل 
مجبور به وو چې دا ژبه زده ک�ي �و وکوالی يش پر ديني علومو باندې 

   وپوهي�ي. 
ژبه د انسانانو تر من د پوهولو او را پوهولو وسیله ده؛ چې پوهانو ژبې  
ته بېالبېل تعریفونه ورک�ي دي. ژبه داسې هم تعریفوالی شو، چې ژبه  
یوه ت�ونې اجتzعي، �ولنیزه او کسبي پدیده ده،چې په یوه �ولنه کې  
د هغې �ولنې د و�4و له خوا له یوه نسل �خه بل نسل ته په میراث 

تې کې�ي. چې په دې ترتیب د یوې ژبې د ویونکو شمېر زیاتې�ي او پا
بیا نورې ژبې پیدا   لهجو �خه  له  او  پیدا کې�ي  له ژبې �خه لهجې 
کې�ي. که یوې خربې ته متوجه شو د یوې کورن£ ژبې چې په هغه  
کورن£ کې بېال بېلې ژبې شته او د جال جال ژبو په نامه یادی�ي. ددې 

کله چې دوه رسه نژدي   ژبو تر من ورته وا لې لیدل کې�ي. خصوصاٌ 
وي یا خویندو ژبو ته متوجه شو لکه د پ¥تو او دري چې ډېری هم مانا  
کلیمې رسه ورته دي. یا هم که انcلیيس ژبې ته متوجه شو چې ډېری 
کلیمې په ل� وډېر توپیر رسه له پ¥تو او دری رسه ورته دي. لکه د مور  

پ¥تو، دری او انcلیيس ژبو کې په ل� و  او پالر په کلیمه کې چې په  

ډېر توپیر رسه ویل کې�ي. مور، مادر، ماډر چې په تلفظ کې یې ډېر 
 کم تو پیر لیدل کې�ي.  

ډېر   ل�و  رسه  بل  له  یو  ژبې  چې  �ر4ندی�ي،  دا  رسه  کتو  په  ته  دې 
نژدیوالی لري او �ينې ژبې یو وخت د یوې ژبې په نامه یادیدې چې د 

ه په لهجو وویشل شوي او له دې لهجو �خه بېلې  وخت په تېریدو رس 
ژبې و زی�یدې. لکه دری، پاريس او تاجکي چې یو وخت د یوې ژبې په  
نامه وي او اوس  دا ژبه په درې برخو باندې ویشل شوې او د درې  
بېال بېلو ژبو په نامه یادی�ي. یا هم ترکي او ازبکي ژبې چې اول یوازې 

تېریدو رس  ژبو رسه  ازبکي وه د وخت په  ازبکي  او  ترکي  دا ژبه په  ه 
وویشل شوه داسې نورې بېلcې هم لرو، چې له یوې ژبې �خه د وخت  

  په تېریدو رسه دوه درې جال ژبې پیدا شوي دي.  
  عر« ژبه           

ژبه  áکې: عر áپه عر ژبو �خه  (  العربية) د سامی  اللغة 
آسیا کی ویل کې�ی. دغه    دی چی په شzيل آفریقا کی او په لویدی±ی

ژبه هم د مذهبی مقدس دین ژبه ده. عربی ژبه کالسیک فورم یا ادبی  
شکل او ډېرې لهجې لري. ادá  ژبه عموما په راډیو تلویزون کی او د  

او  کې�ي  ویل  لخوا  کریمادیبانو  عربی  قرآن   áاد او  په کالسیکه  هم 
  لیکل شوی دی. 

عرá توري د ارامي د ژبې له تورو �خه جوړ شوي دي. تر 
پې�ی    ۷پې�ی کی لیکل شوي دي. په    �۴ولو پخوانی عربی متنونه په  

کی عربی ژبه د اسالم د خورولو په سبب په نژدې ختی کی پراخه 
په د پورې    هندوستان  ی وخت کی دغه ژبه د مغرب �خه ترشوه. 

نورو ژبو   پر  لخوا کارېده. عربی ژبه هم  نورو ملتونو  د  او  ویل کېده 
د عرá تورو �خه  پ¥تو ،اردو ژبه، پارسی  آغېزه لرل. د مثال په توگه

  کار اخيل او عربی الفاظ هم کاروي. 
میلیونه خلک غ�ی�ي ، چې دا رسوې    ۲۵۰عرá ژبه باندې     په

 –هـــ ش ) شوې ده ، او دا ژبه په لوم�ي رس کې افریقایي  ۱۳۵۰په (
آسیایي ژبې کورن£ ته منسوبه ده ، بیا وروسته سامي  او د سامي �خه 
عرá ژبه من ته راغلې ده، او �انته جال  توري لري چې د عرá توري 

ه تورو �خه جوړ شوي دي.   او د پ¥تو توري  هم د  د ارامي د ژبې ل
  ] ۴۴۵: ۱۰[ عربې تورو په اساس تربیب شوي دي.

  د نورو ژبو رسه د پaتو ژبې اړیکې 
ولسونو  او خلکو تر من د 4اون�یتوب او نورو    د ن�ۍ بیالبیلو

�ولنیزو  ، سیايس  او اقتصادي روابطو  �ینc¥ت  په فرهنq هم خپل  
  مستقیم  اغیز لري. 

�ومره چې فرهنcونه او ژبې رسه ن�دې کی�ي همغومره  یې  
بیا د اغیزې پسې  زیاتی�ي ژبني اړیکې د ادá اړیکو  د �ینc¥ت سبب 
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یو 4ر�ي.  �رنcه چې ادب ، نوکله چې  یات یو ژبنی هÇ4 Óل کی�ي 
شاعر  دبلې ژبې له ادبیاتو �خه الحام اخيل نو ژبني تاثیرات هم ژبې  
ته را انتقالی�ي، په تیره بیا هغه ژبې چې د زی¥ې له پلوه رسه ن�دې 
وي ، لکه پ¥تو او دري  او یا هم عرá  چې له پ¥تو رسه په یوه واحد 

  لیکدود لیکل کی�ي. 
م عرá د سامي ژبې د کورن£ پورې اړه لري ، خو که �ه ه

�رنcه چې د دین او مذهب ژبه ده او همدارنcه له پ¥تو ، دري  او 
�ینو نورو ختی±و ژبو رسه �4 لیکدود لري ، نو �که یې پر ختی±و ژبو  
په لوم�ي 4ام کې  تر زیاتې کچې پر دري او بیا پر پ¥تو ژبه خپل خپل  

  تاثیرات لري. 
شمیر دیني ترمینالوژي ، مفاهیم او پیغامونه    نه یوازې ³4  

له عرá �خه دري او پ¥تو ته راغيل، بلکه یو زیات شمیر ادá صنایع   
او نظمي فورمونه هم پ¥تو او دري ژبو له عرá �خه را خپل ک�ي ، د 
دري ژبې خوان وزنونه هم  دعرá عروضو له قاعدې رسه برابر شول ، 

له   دخپل جوړ�ت  ژبې  پ¥تو  وز� خو  یا  نظمي  �ان�cی  خپل  مخې 
  جوړ�ت وساته. 

له عرá �خه یوازې �ینې ادá کلمې ، اصالحات او فورمونه   
  را خپل ک�ل ، تر پ¥تو پر دري ژبې د عرá تاثیرات  زیات دي. 

  پر پaتو ژبه د عر« ژبې اغیز
طبعي خربه ده ، چې افغانستان ته د اسالم راتq او خوریدو  

زم  هم  ژبه   áعر سم  خپریدو شوه.  رسه  به  او  دود  کې  هېواد  په  وږ 
 áژبه او داسالم ارکان او احکام پر عر áه چې پاک قران په عرcرن�
ژه وو، نو پر �ولو ختی±و ژبو په تیره بیا په دري او پ¥تو دواړو ژبو د  
تر بلې �ر4ندیده، داخربه هم د یادولو   او ادب اغیز ورځ  عري ژبې 

بي تاثیراتو ل� وروسته �ر4ندی�ي، نو  وړه ده چې ادá تاثیرات تر مذه
په دې خاطر لوم�ی یوه ژبه پره ژبې او ادبیات یې پر ادبیاتو خپل خپل 

  اغیزه �یندي. 
  عر« الفبا: 

دن�ۍ په تاریخ کې همیشه هغه ژبه او لیک تر نورو ډېر او 
 áژر حاکم سوی دئ چې اساس به یې مذهب و. په لوم�ي پيل کې عر

، چې آس�z کتابونه  په هغو ژبو باندې وه،    ژبه �که ډېره مهمه وه
یونا�  وروسته یونا� �که حاکمه شوه چې مذهب تر ډېره �ایه په 
وو، کله چې بیا رومیان حاکم شول  او التیني ژبه یې عامه ک�ه مذهب  
اومه  کله چې  بیا  التیني حاکمه شوه  التیني ک�ئ  وررسه سم  په  یې 

وک�    ظهور  اسالم  کې  پي�ۍ  پر  مېالدي  لیک   او  ژبې    áعر بیا  نو 
  ]۴۳۸: ۱۰نــــ�دې نیمه نـــــــ�ۍ وزر  وغوړوي.[

کش   هم  لیک   áعر رسه  خپریدو  له  دین  دمبین  اسالم  د 
ونیوئ  په عربو کې ادبیات او بالغي علومو زیات ارز�ت  او درن¥ت 

ک¥لو هÓ زیات مهم وو او دعربو    درلودئ  او وررسه په �نq کې دخط
په وچو م±کو کې بل داسې خاص هÓ وده نه وه ک�ې  یوازې خربه تر  

:  ۱۰شعر او شاعری او یا هم لیک او خطاطي  پورې  محدوده پاتې وه. [
۴۳۸[  

اوسمهال په ن�ۍ کې له التیني لیک وروسته تر �ولو ډېر عام  
و ، دری اردو ، ازبکي  لیک چې ن�دې د ن�ۍ نیم خلک په بیالبیلو (پ¥ت

، ترکمني، بلوچي ، پراچي او نورو)  کې په دغه لیک لیکنه کوي دغه 
لیک مخکې له دې چې د عرá لیک په نوم یاد يش دکويف لیک په  
نوم را پیل شو  او مخکې له دې چې په عرá لیک باندې مشهور يش  

کنو  زیات شمیر تغیرات پک¥ې راغلل  او دخپل وخت په �ه او  نامي لی
  ] ۴۳۸: ۱۰کې راغلی. [

) له  لیک   áعر �ول ۲۲لرغونی  چې  وو  عبارت  �خه  تورو  �کو  بې   (
کانسونن¶ونه  وه،  واولونه پکې نه �ودل کیدل  وروسته د نوموړي لیک  
�ینې توري  چې رسه ورته و ه له لیکنیز   سیستم �خه وایستل شول، 

خه پریوتل، ) توري له کارونې �۵)  توري پاتې شول یعنې (۱۷یوازې (
) توري د عرá ژبې لپاره  بسنه نه کوله ، د �کو ای¥ودو له ۱۷پاتې (
) نور توري ورزیات شول لکه (ت، ث،ج،خ، ذ، ز، ش، ض، ظ، ۱۱الرې (
  غ، ق) 

خو بیا هم د واول غ�ونو لپاره  په نظر کې نه وو نیول شوي له همدې  
لیمه کې امه د لیک په لوستلو کې زیاتې ستونزې  وې چې په یوه ک

  واول  له ا�کل رسه سم لوستل کېده. 
 نو پ¥تو لیکدود هم د عرá الفبا پر اساس جوړ شوی دی.

  پرپaتو ژبه د عریي ژبې د اغېز الملونه:   :۲ـ۴
پ¥تو ژبه له دري ژبې �خه وروسته په دوهم کتار کې له عرá ژبې  

بېلو   �خه اغېزمنه ده، چې د عرá ژبې دا اغېزې د پ¥تو ژبې په بېال
برخو کې لیدل کې�ي. دا چې پ¥تو ژبه �نcه او �ه ډول له عرá ژبې  

 �خه اغېزمنه شوې بېال بېل الملونه لري.  
افغانستان ته د اسالم له راتq �خه وروسته  په سیمه کې عرá ژبه  
دود شوه؛ �که عرá ژبه د قران عظیم الشان  او دین  ژبه وه. په اسالم  

له پاره پ¥تانه اړ وه چې عرá ژبه زده ک�ي او دین باندې د پوهېدلو  
په   او اسالم �خه خرب يش. موږ ویالی شو چې   له خپل دین  تر �و 
ژبې په    áله خپریدو رسه عر مبارک دین  افغانستان کې د اسالم د 
مستقیم او غیر مستقیم ډول دري او پ¥تو ژبه تر خپلې اغېزې الندې  

ژ   áله عر �ومره چې دري ژبه  شوه، راوستې. خو  اغېزمنه  بې �خه 
پ¥تو ژبه یې په هغې اندازه نه ده اغېزمنه ک�ې اوس هم چې په پ¥تو  
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ژبه کې کوم عرá وییونه کارول کې�ي هغه د پ¥تو ژبې د خپلو اصولو  
پر بنسÂ کارول کې�ي او اوس اوس په پ¥تو ژبه کې دا ه�ې روانې 

وژغوري   دي چې پ¥تو ژبه د عرá ژبې له وییونو او کلیمو �خه یو �ه
او پر �ای یې د پ¥تو ژبې وییونه او کلیمې رواج ک�ي. چې اوس په  
پ¥تو ژبه کې د دنیا پر �ای ن�ۍ، د شکل پر�ای بÇه او داسې نور د  
 áعر ډېر  نور  داسې  او  غون�له  پر�ای  جملې  د  ویي،  پر�ای  لغات 
وییونه او کلیمې اوس په پ¥تو لیکنو کې نه کارول کې�ي او پر �ای  

ژبې خپلې کلیمې دود شوي دي.  ذکریا مالت� په دې اړه    یې د پ¥تو
  باندې ویيل دي:  

او  ((  د پ¥تو ژبې د طبیعي محکم جوړ�ت، ب�ایه 4رامري سیستم 
ونه  دې  په  ژبه  عربی  سبب  په  وايل  شته  د  ذخیرې  لغوي  پیاوړې 
 ) بلکې دې  له خپل اصيل چوکاټ �خه وبايس،  توانېده، چې دا ژبه 

zکلی áت تر خپل تاثیر الندې راوستل او خپل 4رامري  پ¥تو) ژبې عر
اصول یې ورباندې تطبیق ک�ل. موږ اوس هم په خپل ور�ني ژوند کې 

  عرá کلیzت د پ¥تو ژبې د اصولو پر بنست یو تر بله کاروو.)) 
یو لوی المل له عرá ژبې �خه دین او دیني   د پ¥تو ژبې د اغېزمنېدو

علوم دي. دا چې زموږ سرت دیني الر�ود او مقدس کتاب قرانکریم په  
کلیzت    áعر مسلzن  هر  نو  شوی،  نازل  باندې  ژبه   áعر
وایي او له عرá ژبې رسه اشنایي لري، چې په دې رسه د �ولو  

و ژبه  مسلzنانو ژبه له عرá ژبې �خه اغېزمنه ده، چې پ¥ت
هم په کې شاملې�ي. کله چې دیني علوم له عرá ژبې �خه 
پ¥تو ژبې ته را ژباړل کې�ي د ژباړې له الرې �خه هم پ¥تو  
ژبه ډېره له عرá ژبې �خه اغېزمنې�ي. که دې ته پام وک�و  

ډېره   �خه  ژبې   áعر له  ژبه  عاملانو  دیني  د  پرتله  په  خلکو  نورو  د 
الیان په خپلو خربو کې ډېرې  عرá اغېزمنه ده او دیني عاملان او م
  ۵۵کلیمې او اصطالح 4انې کاروي. 

بل لوی المل چې پ¥تو او نورې ژبې له عرá ژبې �خه اغېزمنې شوي، 
په سیمه باندې د عرá ژبې د ویونکو تسلط دی، د اسالم د مبارک  
دین له خپریدو وروسته عربانو د سیمې په ډېرو هیوادونو تسلط پیدا 

هیوادونه او سیمې یې تر خپلې ولکې الندې راوستل، چې له ک� او ډېر  
خپلو فتوحاتو رسه سم یې په سیمه کې د عرá ژبې د دودلو ه�ه هم  
د  چې  دی،  هم  افغانستان  یو  �خه  هیوادونو  هغو  له  چې  ک�ه.  پیل 
عربانو تر ولکې الندې وه او عربو عرá ژبه په کې دود ک�ه چې په دې 

 áژبې �خه ډېره اغېزمنه شوه.   اساس پ¥تو ژبه له عر  
یو المل دا هم دی چې پ¥تو ژبه له عرá ژبې �خه اغېزمنه شوی، چې 
د دواړو ژبو د ویونکو تر من اړیکې او راک�ه ورک�ه پیل شوه، نو �که 
پ¥تو ژبه د عرá ژبې تر اغېزې الندې راغله، د دواړو ژبو د ویونکو تر  

مسایلو  نورو  او  سودا4ري  درشه  راشه  �خه     من  ژبې   áعر له  رسه 
پ¥تو ژبې ته ډېری کلیمې راغلې. بل دا چې د پ¥تو ژبې د الفبا توري  
هم ډېری له عرá ژبې �خه پ¥تو ژبې ته راغيل دي او د پ¥تو ژبې  

  لیکدود هم عرá ده.   
بل المل چې پ¥تو او نورې ژبې له عرá ژبې �خه اغېزمنې شوې هغه  

او د ډېری دا وه چې په عرá ژبه کې علومو ډ ېر پرمختq ک�ی وه 
علومو اثار په عرá ژبه باندې وه، نو �که د دې علومو له مطالعې رسه  
هرې ژبې ته د عرá ژبې وییونه او اصطالح 4انې دننه شوی دي چې 
له هغو ژبو �خه یوه پ¥تو ژبه ده چې د عرá ژبې د علومو له مطالعې  

مونه په عرá ژبه  �خه اغېزمنه شوې ده. اوس هم د ډېری علومو نو 
رá نومونو باندې چې دې علومو په پ¥تو او دري ژبه کې په همدغو ع

نجوم، حقوق،  طب،  حساب،  ریايض،  لکه:  ده.  موندلی  رواج  باندې 
 áرشعیات او داسې نور علوم دي چې پ¥تو ژبې ته یې نومونه له عر

  ژبې �خه راغيل دي.  
نه شوې ده هغه ادبیات  بل المل چې پ¥تو ژبه له عرá ژبې �خه اغېزم

 qژبې په نورو برخو او علومو کې پرمخت áچې عر qدي، ددې تر �ن
ک�ی وه، د عربی ژبې ادبیاتو هم ډېر پرمختq ک�ی وه، چې پ¥تو ژبه  
ډېره  �خه  ژبې   áعر له  کې  برخه  په  ادبیاتو  د 
اغېزمنه شوې ده. پ¥تنو شاعرانو ډېری د عربانو  

اصولو او  چوکا�ونو  په  شعرونو  شاعري    د  باندې 
شعری   ژبې   áعر د  الرې  له  ادبیاتو  د  کوله. 
دي.   راغيل  ته  ژبې  پ¥تو  چوکا�ونه  او  فورمونه 
ددې شعري فورمونو او چوکا �ونو نومونه عرá او 
غزل،  لکه:  دی.  شوی  دود  کې  ژبه  پ¥تو  په  یې  نومونه   áعر هغه 
شعر،   نظم،  مثنوي،  معرش،  مسدس،مثمن،  مخمس،  مربع،  قصیده، 

داسې نور نومونه هم دي چې د ادبیاتو په برخه کې پ¥تو ژبې    شاعر او
ته راغيل دي. همدارنcه پ¥تو ژبه د بدیع بیان او عروضو په برخه کې  
له عربی ژبې �خه متاثره ده �که ددې برخې بنس¶cر هم د ادبیاتو  
په برخه کې عربان دي. پ¥تنو ادیبانو ه�ه ک�ې چې د عربو له اثارو 

نې رسه په پ¥تو ژبه کې دا علوم ایجاد ک�ی. چې  �خه په 4¶ې اخیست
په دې برخه کې یې �ینې ژباړې هم له عرá ژبې �خه ک�ي دي، نو 
�که د ادá فنونو د ډېری صنعتونو نومونه عرá دي او په پ¥تو ژبه  
تعلیل،  حسن  لکه:  کې�ي.  پېژندل  نومونو   áعر همغه  په  هم  کې 

ا تجنیس، فصل  غلو،  تلمیح،  نظیر،  او جواب،  مراعات  و وصل، سوال 
تشبه، استعاره، وجه شبه، مشبه، مشبه به، مستعار له، مستعار منه، 
فصاحت، بالغت، بدیع، بیان، عروض دا �ول هغه نومونه دي چې پ¥تو  

  ادبیاتو ته له عرá ادبیاتو �خه راغيل دي. 
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همدا رنcه ډېری پ¥تنه شاعران هم له عرá ژبې �خه متاثره دي او 
نو کې د عرá ژبې وییونه او کلیمې راوړي دي، دا �که په خپلو شعرو 

چې دوی دعرá ژبې ادبیات او شاعري مطالعه کوله نو �که یې په  
 áژبې وییونه کارويل دي. �که دوی خپله له عر áپ¥تو ژبه کې د عر
ژبې �خه متاثره شوي وه. که د پ¥تو ژبې د لرغونې دورې ادبیاتو ته  
متوجه شو له عرá ژبې �خه نه دي اغېزمن که اغېزمن هم وي ډېر  
کم، خو که د من±ن£ دورې ادبیاتو ته و4ورو له عرá ژبې �خه ډېر  

نثز او  نظم  د  دورې  د من±ن£  او  اغېزمن شوي دي  په دواړو   زیات 
  برخو کې د عرá ژبې اغېزې ډېرې تر سرت4و کې�ي.   

د  هغه  ده  اغېزمنه شوې  ژبې �خه   áله عر بل المل چې پ¥تو ژبه 
عرá ژبې ب�ایه ژبپوهنه ده. عربو د نور علومو تر �نq د ژبپوهنې په  
 áعر د  ډېری  هم  ژبپوهنو  پ¥تنو  وه.  ک�ی  کار  ډېر  هم  کې  برخه 

او د دوی د ژببنیو اصولو مطابق به یې د پ¥تو    ژبپوهانو الره تعقیبوله
 áژبې ژبني مسایل �ې�ل، نو �که په دې برخه کې هم پ¥تو ژبه له عر
او   عبارت  لغات،  کلیمه،  جمله،  نحوه،  لکه:  ده.  شوې  متاثره  �خه 
داسې نور نومونه دي،چې د ژبپوهنې په برخه کې له عرá ژبې �خه  

 پ¥تو ژبې ته راغيل دی. 
 اخیستنxې   

،پې¥ور   .1 پېژندنه   ١٣٨٤ارشاد،اورنcزېب  ،افغانستان  ل  هـ 
 ،دانش خپرندويه �ولنه.

،پې¥ور   .2 جان  ،لطيف   áود   ١٣٨٢با� ويي  .،پ¥تو  ل  هـ 
  (قاموس ) ،دانش کتابتون 

3.  : بریالی، چاپ کال  پوهنوال   ، ، دپ¥تو  ۱۳۹۷باجوړی  ملریز 
پ�او ، خپرندوی: جهان دانش   ادبیاتو معارص تاریخ  دوی¥تیا

 خپرندویه �ولنه . 
هـ ل ،دپ¥تو ادبياتو تاريخ    ١٣٨٤حبيبي ،عبدالحى ،پې¥ور   .4

 لوم�ى اودويم �وک ،دانش خپرندويه �ولنه. 
،کال   .5 الله  ،صديق  ادب   ١٣٢٥ر�ت¾  ،دپ¥تو  ل  هـ 

 دانش خپرندويه �ولنه. :تاريخ
اسالم، مرتجم،   تارخ مفصل عرب قبل از   )۱۳۹۹(  عيل، جواد .6

 داکرت محمد حس¾ روحا�    
یار زمان منcل( .7 د ۱۴۰۰منcل،  د پ¥تو �انcې  )عرá ژبدود، 

 ماس¶رۍ دريس لکچر نوټ. 
زملی( .8 د  )  ۱۳۸۰هیوادمل،  افغانستان  د  زمانې:  د  ننcيالی 

 کلتوري ودې �ولنه. 
ماس¶رۍ   .9 د  افکار،  د خوشحال خان خ¶ک  یار محمد،  یزال، 

 دريس لکچر نوټ. 

 د پوهنې موږ تیارې رNا کوو لCکر یو 

 !د_نجونو_وون
ي_پرانيزئ#

  !مکاتب_دختران_را_باز_کنيد #

#LetAfghanGirlsLearn  

وخت س8رټ  یو چا خپل مل8ري ته وویل: که د دعا کولو په  

  ول8وم پروا نه کوي؟ 

هغه ورته وویل زه به 4ه ووایم دا پو(تنه له یو عا@ 4خه  

  وک�ه. 

هغه عا@ ته ورغی او ورته یې وویل: که د دعا کولو پر وخت 

  س8رت ول8وم پروا نه کوي؟ 

  عا@ Hواب ورک�: پام چې دا کار ونه ک�ې چې بې ادF ده. 

ده چې خپل مل8ری د عا@ له نظره خرب ک�، مل8ري یې ورته  

  وویل: خیر دا خربه رس چپه هم کیدای يش. 

ورشه له عامله پو(ته وک�ه، چې د س8رت 4کولو پر وخت   

  مې که زړه ته دعا ويش، دعا کوالی شم؟ 

دی یو Hل بیا عا@ ته ورغی او همدا پو(تنه یې وک�ه. عا@ 

  وي دعا پر هر حالت کې  (ه ده. Hواب ورک� هېQ پروا نه ک
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 !قوماندان ته ولیکلمل�ۍ ن�یواله ج$�ه کې یو رستیري خپل 
�اغلی قوماندان صیب: خپله وسله مي خاورو الندي پ¶ه ک�ه نور نه  

 جنcی�م، او دا پریک�ه مي د مرګ له ویري نه ده  
 او حتی د میرمني، �وی او لور د میني له کبله هم نه ده 

مي   یو رستیری  تر هغه چي د د�من  وروسته  په  که ر�تیا وپ¥تي؟ 
 خپلو السونو م� ک�  

وم، د یو  شوروسته مي جیبونه تري وپل¶ل او یو عجیبه يش رسه مخ  
�کر 4اغذ په مخ چي په وینو کک� وو لیکل سوي وه (پالرجانه د کومي  
ور�ي نه چي دي یوا�ي پري ای¥ي یم هر سهار تر ملر لویدو پوري د  

 دروازي مخي ته ناسته یم او ستا د راتلو الري �ارم 
  خدای قسم دا �ل چي راغيل غی� کې دي �ینq نیسم او بل �ل دي نه پری�دم جنq ته رانه الړ يش)په 

اوس ما دهغي ماشومي په وړاندي نه بخ¥ونکې 4ناه تر رسه ک�ه ما هغه ماشومه د تل لپاره یو خیايل او á 4¶ي انتظار کې پری¥وده،  
 او �ونه ور�ي به تر ملر لویدو پوري سبا کوي   هغه به تر کله ناخربه د م� شوي پالر د راتq الر �اري 

. لعنت په جنq چي معصوم ماشومان د پالر د میني نه á برخي کوي 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 !وايي
 محمدالله آرین 

په   وروسته  تر سختې ست�یا  زمری 
ته   �نcله کې د شنې ونې سیوري 

 .اوږد وغ±یده او ویده شو
یې   کله  له دغه �ایه تیریده  سپی 
چې زمری ویده ولیده الړ له کوره  

ویده  یې   ته  سیوري  راووړ  پ�ی 
خپله   په  او  وتاړه  کلک  یې  زمری 

 .مخه روان شو
زمری چې را ویã شو �ان یې ت�لی 

ولید،ډیر زورونه یې ووهل �و �ان خالص ک�ي خو امکان یې نه  
 .وو او زور هم 4¶ه نلرله 

ست�ی خر پرې را برابر شو د زمري چې سرت4ې پرې ولcیدې ور  
ک�ه، بد یې ت�لی یم که مرسته  غ� ک�ه چې خره وروره مرسته و 

 .ونک�ې �ايي دلته م� شم ما وژغوره نیم �نcل درب¥م 
خر اول شکي شو چې زمری به دا کار ونک�ي خو چې د زمري  
قسمونه او جدیت یې ولید لcیا شوپ�ی یې خالص ک� او زمری 

 .وژغورل شو
زمري خره ته وویل:نیم �نcل نه  

 .درکوم 
تا  خره وویل:  ولې یې نه راکوې 

�نcل   نیم  وژغوره  ما  چې  ویل 
شوې   خالص  چې  اوس  درکوم 
انکار کوې د �نcل له پاچا رسه  

 .داسې بې وفايي نه �ايي 
 .�ول �نcل یې ستا زمري وویل:

 خر حیران شو ورته یې وویل چې ولې �ول؟ 
په هغه �نcل کې چې سپي زمریان په پ�و ت�ي او   زمري وویل:

 .رز�ت نلري خره یې ژغوري هلته ژوند کول مانا او ا
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  غواړم زه هم ژوند وکSم
 عنایت الله ستانکزي

ژوند ډیر �کلی دی؛ دومره �کلی چې د ژوند لپاره د �کال کلمه  
هم بسنه نه کوي له دې هاخوا په ژوند کې ډیرې �کلې منظرې  
دي، مزې دي، �ایستونه دی، رÖا4انې دي او ډیر نور �ه چې  

نو د دې �کالوو لپاره  شاید قلم یې هم له لیکلو ست�ی شی، بیا  
زه او ته پیدا یوو. زه هم یو �وک یم زه هم ژوند لرم او د همدې  
ژوند لپاره خلق شوی یم زما خالق زما نه غواړي چې د ژوند د  

غواړم ژوند وک�م    اصلی مقصد د السته راوړلو لپاره زیار وباسم زه
خو نه پوهی�م ولې مې ژوند کولو ته �وک نه پری�دي، نه پوهې�م  
یا خو زه په ژوند نه پوهې�م او یا هم زما د ژوند چاپیره خلک د  
ژوند تیرولو په طرز نه پوهی�ی. زما فکر ساده دی او هغه دا چې  
زه غواړم چې هم خوشاله اوسم او هم زما چارچاپېره �ول و�4ی. 

زما خفcان ته تسلیت      غواړم زما په خفcان نور هم خفه شی او
لری کولو لپاره زما رسه همکار شی،    و�يي او یا زما د خفcان د

زه    او زه هم غواړم د یو چا د غم او خفcان شپې پرې سبا ک�م،
هم غواړم یو �وک د خفcان له تیارو راوباسم او د خوشال£ درشل  
ته یې ودروم خو زما هم ارمان دی چې ژوند وک�م او نور هم ژوند  

لیونی یم او   وک�ی، خو، خو زه بیا هم رسه د دومره خیاله او فکره 
په ژوند نه پوهی�م هو دا خربه زما چاپیره خلک زما په باره کې  
کوي خو زه پوهې�م بلکې تر دوی ډیر پوهی�م چې �نcه ژوند  
وک�م، خپلې شپې سبا ک�م، خپلو ور�و ته ال رو�نايي ورکوم او  
خپل ژوند �ایسته ک�م. زه اوس په دې پوهی�م چې زما د کائناتو 

ژوند ماته  زما  امر ک�ی چې �ه    رب  یې  يوه تحفه راک�ې ماته 
�ه   ما  له  پری�دي دوی  نه  ما  ولې دوی  بیا  نو  ک�م،  تیر  وخت 
او هÓ ژوند   فکر  په خپل  زه  غواړي  نه  ولی دوی  غواړي؟اخیر 

په ژوند نه پوهې�م خو   وک�م که زه 
دوی هم نه پوهی�ی، که زه نیم�cی 
یم خو دی هم دی نو بیا ولی دوی  

تیرول ژوند  په  مخکې  زما  �ان  و 
زما   �یر  په  و�4ي  هر  حسابوي؟.د 

 ژوند هم دوه اړخه لري: 
  لومSی زما ژوند زما په خوQه 

�ینې وخت داسې یوې نتیجې ته له  
نه   نو زه  نور  �ان رسه ورسی�م چې 
غواړم خپل ژوند له چا رسه رشیک  

ک�م بس زما حال او احوال او زما تعبیر. خو زه تاته وایم داسې  
ه او نه`نه مطلب دا نه دیه چې هر تصمیم کی�ي؟حتمی ده چې ن 

او پریک�ه چې زه یې باید د خپل ژوند په باره وک�م په �ای یې 
نور خلک زما د ژوند پریک�ې وک�ي، نه نو داسې هم نه ده زما  
ژوند زما خو�ه ده هره پریک�ه چې زړه یې کوم زما آینده �اکي  

صمیم کې  نو بل �وک ولې زما په فکر کې دی بل �وک ولې زما ت
مداخله غواړی، هو همداسې ده زه تر یوه حده صحیح یم، خو دا  
هم باید هیر نه ک�م چې زما د ژوند خواخوږي هم شته، زما مور  
زما پالر، په �وله کې زما کورن£ او �ینی ملcري مې. دوی هم 
حق لري زما په ژوند کې زما په تصمیمونو کې زما رسه کومک  

ما چې  لري  �ای  هم  دوی  مشورې  وک�ي  او  مشورې  �ې  ته 
راک�ي، خو زه بیا هم د هرې فیصلې او تصمیم واک لرم که مې  
خو�ه وه منم یې او کنه نه یې منم، دا هم باید هیر نه ک�ي زه  
وک�م،   فیصلی  غلطې  کې  باره  په  ژوند  خپل  د  شم  کوالی  هم 
تصمیم ونیسم او دا فیصلې کیدای يش د چا په ژوند �ه خاص 

نو زه باید په دې پوه شم زه هر وخت صحیح  تاثیر هم ونه لري،  
�ې   کې  باره  په  زما  چې  شته  �ینې  بلکې  شم  نه  هم  کیدای 
پریک�ې کوي لکه مخکې مې چې وویل، نو نتیجه دا شوه چې زما 
ژوند زما په خو�ه هغه وخت ممکن ده چې زه د تصمیم اخیري  

  پریک�ه کوونکی اوسم او بس. 
    دوهم زما ژوند نورو په خوQه

آیا داسی هم کيدای يش چې زه دی نورو په خو�ه ژوند وک�م؟  
  zکه داسې وک�م نو نتیجه به یې �ه وي؟نو زه �ه وک�م زه حت
په خپل ژوند کې خپلواک هم نه یم یو �وک حتzً شته چې زما  
په حال او احوال کې زما رسه ملcری دی،زما د خو ور�و ملcری 

مدوی دی چی زما د ژوند  دی ،ه    زما د حال او احوال رشیکوانان
�ینی غمونه زما نه پورته کوي زما بدن تری سپکوی، همدوی 
دی چې زما د ژوند له �و او بدو خرب دی، نو زه باید �ه وک�م  
�نcه د دوی تصمیم ته په خپل ژوند  
خپل   د  دوی  �نcه  ورک�م  �ای  کې 
دې   په  زه  خو  ک�م،  ملcری  احوال 

یي  پوهی�م زما د ژوند یوه تجربه ماته وا
چې دا و�4ی زما رسه د غم په سپکولو،  
د تصمیم په نیولو او په �وله کې زما زړه  
باید  زه  کوي  فکر  هم  لپاره  کولو  �ه 

  دوی هم په خپل ژوند کې ومنم. 
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ته پوهی�ی ماته زما تجروبې را�ودلی چې زما ژوند دوه اړخه نور  
هم لری، هو، همداسی ده ته و4وره شاید له ما رسه همغ�ی شی.  

  د ژوند دوه نور اړخونه دا دي:  زما
  لومSی زما مثبت فکر مثبت ژوند 

باید مثبت فکر   نو  زه په دې پوهی�م که غواړم �ه ژوند وک�م 
وک�م، زما استادې به ماته همیش ویل چی تل مثبت فکر کوه،  
مثبت لید غوره ک�ه او همدا لید تعقیب ک�ه. هو هغیې ری¥تیا  

تعلیم او تحصیل په باره مثبت فکر  ویل له کله چې مې د خپل  
ک�ی نو پکې تر یو حده کاميابه شوی هم یم مثآل لیسانس می  

ونه ک�ه ماسرتي مې هم وک�ه او دا دی      وک� ، په دې مې بسنه
اوس د دوکتورا پالن هم لرم، خو دا هر �ه په مثبت فکر باندی 
النجو   له  هم  برخه  دا  ژوند  د  زما  داسې؟ خو  ده  نه  کی�ي که 

جو خايل نه ده که زه غواړم مثبت فکر وک�م او مثبت ژوند  کون
وک�م نو هغه خلکو ته چې د دې فکر په اړه له ما رسه مخالفت  
کوي. �ه وک�م یا هغه �وک چې ما مثبت فکر او مثبت ژوند ته  
نه پری�دی �ه عمل وررسه وک�م؟ها! زه یې �واب لرم زه باید پوه  

چی له دې خلکو رسه    شم چې زما د مثبت فکر معنا همدا ده
مبارزې وک�م، دوی په خپلې غ¥تلې ارادې مات ک�م او دوی ته  
و�یم چې زما د هر تصمیم له مخې دوی هر وخت خن� نه يش  
کیدای. یوه ورځ مې یو دوست راته ک�ه چې ژوند مې ډیر سخت  
دی که یو �ه کول غواړم په ژوند کې شته خلک مې مzنعت 

مې هغه کار رسته ورسوم چې زه  کوي او نه مې پری�دي چې زه  
غواړم، ما ورته وخندل ورته مې وویل ته په کومه پی�ۍ کې ژوند  
کوي ته اوس هم د خپل ژوند په باره کې د نورو فرمایشونو ته  
غوږ ږدي، هغه راته وویل �ه وک�م، ما ورته وویل ستا په الس کې  
  د مو�ر ش¶یرینq دی او ته مو�ر ته ناست یې نو ته پوهی�ې چې
مو�ر �نcه وچلوي که نور �وک او آن که ته یو �ه ډریور هم یې  
ویل زه پوهې�م نو ورته مې ک�ه چې همداسی ژوند هم کی�ی که  
د نورو خربې دی ژوند مثبت خواته بيا يې قبولې یې ک�ه کنه  
هیر یې ک�ه چې ستا په باره خلک �ه وایی، نو پوهی�ي ماته یې  

نو اوس ستا په دې خربه هم   په �واب کې �ه وویل، ویيل وای زه
باید فکر وک�م که �نcه؟ ما ورته ک�ه هو ،که دې خو�ه شوه  
عملی یې ک�ه او که دې خو�ه نه شوه هیره یې ک�ه، په خندا یې 
راته وویل چې ولې به یې نه منم ته خو هم عمل غمcین تیر شوی  

  یې ستا تجروبه هم ډیره ده. 
لوژۍ عرص ده که له  نو خربه به دې کوله چې ننی عرص د تکنا

کومی ستونزې رسه مخ شوم نو همدا تکنالوژۍ هم زما تر ډیره  

�ایه   بی  د  خلکو  د  ما  چی  شی  کوالی  او  شی  کوالی  مرسته 
زه کوالی شم ددی تکنالوژۍ په مرسته د    تصمیمونو نه وساتی.

نوری ن�ی له علzوو رسه په �اس کی شم او د خپل مشکل په  
ن رسه ولرم،خو بیا هر اخیري تصمیم  باره د هغوی نظر هم له �ا

لپاره مثبت   ما د خپل �ان  زه،زه یم.نو  زه په خپله نیسم �که 
باره  په  حل  د  مشکل  هر  د  چی  ک�ی  تعریف  داسی  ژوند �ه 

  مثبت خیال له �ان رسه ساتل همدا مثبت ژوند ده. 
  دوهم منفي فکر مې او منفي ژوند مې 

زه هر �ومره هم �ان هو زما د ژوند بل اړ زما منفي فکر دی، که  
مثبت فکر ته وه�وم، خو بیا هم �ینی فکتورونه داسې دي چې  
مجبوروی مې چې د �ان په باره کې منفي فکر وک�م او تر یو 
حده دا ری¥تیا هم ده، �که زه مثبت ژوند هغه وخت کوالی شم  
تابع   زما  �ولی  تر شا رسچینی  تصمیم  د هر  او  تصمیم  هر  چی 

ای کاش! داسی وای.غو�تل می خپله  وي،خو داسی کله کی�ی ،
هم  دکتورا  وروسته  وک�م،ماسرتی  بهر  هیواده  له  هم  ماسرتی 
پوهی�ی   شو  نه  پوره  می  ارمان  دا  پوهی�ی  ته  خو  همداسی 
نه   کی  الس  په  زما  رسچینی  لپاره  تصمیم  ددی  زما  ولی؟�که 
دا   او  زه یی نشم کوالی  ته ووایم چی  وی،نو مجبور شوم �ان 

خپل �ان په باره منفی فکر وک� ولی چی زما    پدی معنا چی ما د 
یو لوی ارمان پوره نه شو.تر اوسه مې همدا ارمان د ډیرو السته  
  ًzراوړنو مانع و4ر�ید.�ه وایی په ما دی زړه خوږ نشو هو حت
به دی زما په باره فکر خراب شوی وي او دا به دی �ان رسه فکر  

ژ  یو کس چی د مثبت فکر مثبت  له  ک�ی وی چی �نcه  وند 
فلسفې خرب هم دی او بیا هم داسی منفی فکر! هو نو ته ری¥تیا  
وایی ما وویل زموږ په ژوند کی د �ینو تصمیمونو تر شا رسچینی  
فکر   نه دی.زه کوالی شم په هر حال مثبت  زموږ په الس کی 
وک�م خو زه هم اخیر انسان یم نشم کوالی �ینی وخت د �ینو  

تصمیم ونیسم او همدا علت ده    انقالبونو په هکله په خپل فکر
چی زه په لوی الس منفی فکر کولو ته مجبوري�م.خو یو �ه درته  
باید  زه  چی  دا  هغه  او  لری  الره  حل  هم  کول  فکر  منفی  وایم 
غ¥تلی اوسم او داسی فکر باید �ان رسه وک�م چې که هر حالت 
زما د غو�تنو مطابق نه وو نو زه یی باید خپل تابع و4رزوم،که  

بیا باید بیا   نه کیده  بیا  باید کوشش وک�م که  بیا  هم نه کیده 
یی   تر السه  تر �و چی  تر هغې کوشش وک�م  او  وک�م  کوشش 

  ک�م. 
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  عبدالغفور لېوال
د هغه مار کیسه به مو اورېدلې وي، چې د شپې په تروږم£  
کې د ترکاڼ کار�ای ته ننوت او د ارې په غا�و ژوبل شو، ویې 

او چې خوله یې Ç4له چې   دو�من دی، خوله یې پرې ولcوله 
له ارې رسه یې چې   راتاو ک�،  ترې  نو �ان یې  ور�¢ې شوه، 
�ومره ج�cه تودېده هzغومره خوږېده او غوسه یې ډېرېده...  
چې �ومره تر ارې �ینq راتاوېده غو�ېده... سهار چې ترکاڼ 

پرانیست، �ه 4وري؟ غوټ مار پرې وینو   - کار�ای  په  پرې، 
  .کې لژند، م� پروت دی 

په   استبداد کÂ مÂ همداسې دی، �ومره چې د خپل ستم 
او   زیاتی�ي  غوسه  یې  هzغومره  ویني،  کرکه  وليس  وړاندې 
(رسکوب)  �پل  کی�ي،  تاوتریخجن  کوي،  مخه  ته  زورزیا¹ 
زیاتوي، وحشت کوي، خو پایله تل دا وي، چې استبداد خپل  

  .عمر او پای¥ت بند بند اره کوي
تبداد �ولنپوهنه، یو په زړه پورې بحث دی. د استبداد د  د اس

یي   عقده  او  کفایته  بې  ناالیق،  چې  وي،  دا  المل  یو  تشدد 
ناروغان یې په رس کې وي. له خلکو رسه یې بل هې´ ډول تعامل  

  .زده نه وي. لکه سن�ا یوازې خپل زور ته غره وي او بس

حقو  برشي  د  خپلواک£،  فردي  پياوړتیا،  اقتصادي  نو  د 
�ینc¥ت، د �ولنیزې هوساېینې الرې چارې، د بنس¶ي رغ¥تونو 
جوړول، له دننه د �ولنې پیاوړتیا او د ميل یووايل او ارز�تونو 
ساتل بېل بېل مهارتونه غواړي. که یوه ډله واک ته ورسی�ي،  
چې یوازې و یوازې یې د �وپک او کوتک چلول زده وي او نور  

نه وي، نو دوی به نور �ه    یې د دغو �يزونو نوم ال اورېدلی
  کوي؟ 

  .خامخا به خلک �پي 
هغه   خپل  "نیرون"  امپراتور  مستبد  او  لیونی  نیمه  روم  د 
درباریان ووژل، چې غو�تل یې له ده رسه مرسته وک�ي، هغه  
آن خپله مدبره او �واکمنه مور "اگریپنا"، چې ده په واک کې 

 .خپله سیاله Ç4له، هم ووژله
همده پر مهال روم وسوزېده او د نیرون  میالدي کې د    ۶۴په  

دو�منانو ورپسې جوړه ک�ه، چې نیرون غو�تل شعر ولیکي،  
بله غمیزه نه وه، نو روم ته یې اور ورته ک�، کله چې �ار نه  
یې:  او ویل  و  نیرون ورته موسک  امپراتور  پورته کېدې،  لنبې 
�نcه   روم  ولیکم، چې  شعر  تلپاتې  او  یوازینی  خپل  به  "اوس 

 "!ېدوسوز 
امیرعبدالرحمن خان له روا� پلوه ساå نه و. له �ولو وېرېده،  
چې واک ترې ونه نیيس، د پاچاه£ سیال او تربور یې، غازي  
ایوب خان، ترې وت¥تېد او د هغه پلوي مالیان یې د کندهار د  
خرقې مبارکې په جومات کې دننه، په خپله توره سالخي ک�ل.  

امیر   ویل:  دومره بد4ومانه دی، چې  هیندوستا� طبیب یې 
�ان او شهزاده حبیب الله ته پخپله درمل جوړوي او په نورو  

 ...اعتبار نه لري
سلcونه داسې نورې بېلcې هم شته، چې �يي: مستبد واکمنان 

  .روغ نه وي 
په تیاره کې تر ارې راتاوېدونکي مار ته د زړه سوي او مرستې  

شېبو کې مو   په نیت 4وتې مه وروړئ، کېدای يش په روستیو
 qوچیچي. پرې�دئ، چې تر خپلې ارې (استبداد) نور هم �ین

  .راتاو يش. خدای مهربان دی، سهار به ارې خپل کار ک�ی وي
 !له مارانو د ترکاÖ£ �ه مه کوئ
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  قدرت الله هېوادپال

 ) 159َوَشاِورُْهْم ِيف اْألَْمِر فَإِذَا َعزَْمَت َفتََوكَّْل َعَىل اللَِّه﴾(آل عمران:  
الس واچوئ، دا د  مشوره وک�ئ او بيا د الله پر توکل چارې ته  

اسالم يو تر �ولو اسايس اصل دی، له مشورې هدف مخکې لدې  
چې يوه چاره پيل ک�ئ له نورو واورئ، يا په دوامداره تو4ه د  
چارو بهرتئ لپاره له نورو واروئ. مشوره د بل لخوا ستاسې لپاره  
د پریک�ې کول نه دي، بلکې په خپله پريک�ه کې د نورو نظرونو  

ل دي. يا آن که د نورو نظرونه هم په پام کې نه  په پام کې نيو 
نيسئ ل� تر ل�ه دومره مو پوهوي چې ستاسې چاره �ايي له �ه  

  ننcونو رسه مخ يش او �رنcه يې بهرتولی شئ. 
صرب يو بل اصل دی، انسان غواړي چې هر �ه سمدالسه ويش،  
که هر �ه غواړم بايد سمدالسه يې حاصل ک�م، په پريک�ه کې  

هدف �اکئ، په مشوره کې تاسې هغې هدف ته د  تاسې خپل  
رسيدو الرې چارې ل¶وئ. بيا د همدې الرو چارو �و اجرا لپاره  

  مهارتونه او وسايل ل¶وئ. 
هی�وک په هر �ه نه پوهي�ي نه په پريک�ه کې ستاسې هر �ه  
او  موضوع  يوې  ارز�ت  سرت  �ولو  تر  مشورې  د  وي،  پام  ته 

او اړونده پريک�ه ده، وررسه    پريک�ې ته له بیالبيلو اړخونو کتل 

موږ يې په دوامداره تو4ه زده کوو، نو رضور نه ده چې هر �ه  
  پخپله تجربه ک�و، ولې يې د نورو له تجاربو زده نه ک�و. 

تاسې   بلکې  ده،  نه  معنا  پر  سپارلو  مسؤليت  پريک�و  د  مشوره 
مشوره کوئ، اورئ او بيا که پریک�ه سمه وي يا غلطه د هغې 

ه اخلئ، دا پدې معنا نه ده چې که چ¢ې پريک�ه  مسؤليت پخپل
سمه يش نو ما ک�ی که خرابه يش نو تا مشوره راک�ې وه نو �که  

  خطا وتله. 
يو �ل هدف  وي،  نه  هم  لپاره  پريک�و �ن�ولو  د  بايد  مشوره 
بيا   وک�ئ،  چارو بحث  پر الرو  لپاره  ته رسيدو  بيا هغې  و�اکئ 

له   کې  الره  په  او  واخلئ  قدمونه  خپلې  کوچني  رسه   qپرمخت
  چارې اصالح کوئ. 

فرانکلن، هغه د ډالرو پر سليز چې يې عکس دی، به ويل چې  
زما برياليتوب د نورو برياليو خلکو د مشورو او زحمتونو برکت  
دی، کله چې موږ نور کتابونه، احکام، خربې يا نور لولو دا په  

  اصل کې له نورو زده ک�ه ده. 
پ لپاره  بيا  مشوره درکوونکی ستاسې  ريک�ه نه کوي، پريک�ه به 

هم پخپله کوئ، هغه تاسې ته يوازې د خپلې تجربې او پوهې په  
رÖا کې سال درکوي، او �ايي په هغه ساحه کې چې تاسې مشوره  
غواړئ هغه شخص به ډيره تجربه او پوهه ولري، خو رضور نه  
ده چې مشوره يې ومنئ، لکه کور اخلئ، نو �ايي له انجيÓ يا 

و مسلکي خلکو رسه مشوره وک�ئ چې همدا کاروبار  داسې نور 
رسه   هغوی  �خه  دوستانو  يا  خپلوانو  له  ممکن  وررسه  کوي، 

  مشوره وک�ئ چې په دې ن�دې کې يې کور اخيستی وي. 
د جاهل بنده يو تر �ولو سرته ن¥ه له �ان رسه د پوره وايل فکر  
دی، چې زه هر �ه ک�م په هغې کې د غلط£ امکان نه شته، په  

دنيا کې هی´ پوره نه دي، �که که �ه پوره شو، نو بيا د    دې 
له   اصل  �واب  د  اعzلو  خپلو  د  من±ه �ي،  له  اصل  پو�تنې 
په   وسه  تر  خپل  د  �ه  هر  چې  ک�و  ه�ه  به  موږ  �ي،  من±ه 
احسنه او �ه طريقه اجرا ک�و، خو له �ان رسه به دا �اکو چې  

مشورې    دا �ه چې ما وک�ل د غلط£ امکان يې شته، زما هدف د
يا نه مشورې له الرې د دې غلطيو امکان راکمول دي، او که  

  چ¢ې غلطئ مې وک�ې نو بايد ترې زده يې ک�م. 
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مشوره   لپاره  مرشۍ  او  کولو  خدمت  د 
دی   نه  له مشورې هدف دا  ده،  حيا¹ 
رسه   خلکو  همفکره  خپلو  يوازې  چې 
پسې   خربو  داسې  او  وک�ئ،  بن�ارونه 

اوله   له  �اکل شوی  و4ر�ئ چې ستاسې 
خپل   د  بلکه  ک�ي،  باوري  او  تکرار  فکر 
نظر خالف نظر ول¶وئ او د هغه نظر پر  

  اهليت هغه رد يا قبول ک�ئ. 
ډيرو اورئ چې حرضت عمر   له  نن سبا 

(رض) به ويل چې که چ¢ې زما د حکومت په ل¢ې پرته سيمه  
کې بزه يا سپی ت�ی وي يا م� يش له ما به يې پو�تنه کي�ي،  

د  کي�ي، خو   همدا خربه  پورته  لپاره �کته  ملحوظاتو  سيايس 
وررسه د همدې حرضت او �اغيل شخصيت دا خربه بیا نه اوري  
چې زما تر �ولو �ه ملcری هغه دی چې ما ته ر�تيا ووايي او 
سخت واقعيتونه او حقيقت راته بيان ک�ي، وررسه يې فرماييل 

  چې له غوړه مالئ مې بد را�ي. 
م�cتيا د �ينو خلکو له اړتيا ډير پ�سول  زموږ يو تر �ولو سرته ني

دي، زما نيکونه له �ولو �ه وو، تاريخ مو د امپراطورئ وو، �وله  
ژبې  د  مو  دا  دی،  د�من  مو  4اون�ي  ده،  د�منه  مو  ن�ۍ 
رواجونو  او  دود  د  مو  بل  دا  د�من،  دين  د  مو  هغه  د�من، 
د�من، دا منافق دی، هغه کاپر دی، هغه ډب دی او دا ډوب،  

�ولو کې دې خپل 4ريوان کې نه 4ورو چې د خدای   خو پدې
بنده پيغمربان خو هم نور نه را�ي،  
  دا ته �نcه له معصوميته پاتې يې. 

ډير خلک د مخالف نظر اوريدو او 
ساتلو  �ان  �خه  نارام£  لن�مهاله 
پدې   کوي،  ډډه  مشورو  له  لپاره 
فکر چې هر �وک د بل په فکر کې  
يا به ډيرو واورې چې   نقص ل¶وي، 
نن   پوهي�ي،  نه  �وک  قدر  په  زما 

سبا ري¥تو� ملcرتوبونه نه شته، ن�ۍ له دوه مخيو ډکه ده،  
يوازې يې کوه، خو دې �ولو کې �ان ته نه 4وري چې هی´ �وک 

اړتيا   ته  نورو  بلکه  نه دی،  پوره  يوازې  په 
لري. او دا نه مشوره يا له 4وتنيونې �خه  
�ان ساتنه �ايي د بنده د کرب او دې فکر  

ه وجې وي چې زه �نcه له دومره پوهې  ل
  او تجربې رسه نيم�cی فکر ولرم. 

رسه   نورو  له  هستيو  سرتو  دين  د  آن 
مشورې کولی، اکwه وختونه به يې د نورو  
�ينې   په  کول،  کارونه  �ان�cي  سال  پر 
هم   نظره  خپل  له  آن  به  کې  وختونو 

  ت¢يدل. 
وای،   وايي که فال ب¾ هو�يار وای خپل قسمت به يې بدل ک�ی

که له مشورې پرته مو دا حال دی يا فکر کوئ چې زما ناکامي  
د نورو د اعzلو د وجې ده خو دا نه منئ چې ناکامي مې �ايي  
له اهل خلکو رسه مشوره نه کولو يا د بل نه اوريدو له کبله وي  
يا �ايي دا ناکامي زما د خپلو پريک�و له کبله وي او له ناکاميو  

  ايد خپل 4ريوان کې و4ورئ. يې نه زده کوم، نو ب
مشورې ته لدې اړخه هم و4ورئ، کله چې تاسې ډاکرت ته �ئ  
نو دې پسې نه 4ر�ئ چې هغه ډاکرت په کومه عقيده يا �رنcه  
�کاري، فکر کوئ د هغې درملنه کوالی يش ستاسې درد کم  
ک�ي همغې لپاره ور�ئ او وررسه وينئ، يا کله چې درمل اخلئ  

ته 4 افاديت  د هغې  او  نو  د هغوی عقيده  او  ورئ، جوړوونکو 
  ملک نه �ي�ئ. 

د مشورې اهل خلک پيدا ک�ئ، په  
اړونده چاره کې يې مشوره واورئ،  
او له �ان رسه دا ومنئ چې مشوره  
ستاسې د بهرتۍ سبب 4ر�ي، که  
تاسې د هغه شخص مشوره ومنئ يا  
نه هغې ته يې هی´ 4¶ه او تاوان نه  
هر   چې  ده  نه  رضور  او  رسي�ي. 

د  مش ستاسې  دی  درکوونکی  وره 
فکر، عقيدې، سيايس غو�تنو، دین، دنيا او نورو پر معيارونو  

  پوره وي. 
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 نقش شیرخان نارش در تحوالت اقتصادی شYل رشق افغانستان 
  

  
  سیستانی کاندید اکادمیسن اعظم 

افغانستان   برخی ازشخصیتهای پشتون که به صوابدید دولت 
به شzل کشورمقیم شده اند، مصدر خدمات فراموش نشدنی 
نیز شده اند که یکی ازآنها شیرخان خروتی پدر کالن فرهاددریا  

 .هÓمند معروف است
درشzل   خروتی  شیرخان  خدمات  از  تا  الزمست  دراینجا 

 .یادآورشوم که شاید برای بسیاریهادلچسپ باشد هندوکش 
شیرخان یکی از پشتونهای خدمتگار درشzل کشوربوده است  
و   تاجکستان  بین  افغانستان  درشzل  بنامش  بندری  که 
آمو  بردریای  پلی  وتوسط  است.  شده  نامگذاری  افغانستان 

 .تاجکستان را با افغانستان ارتباط میدهد
خروت طایفه  از  نارش  خان  بزرگان ی(قوم شیر  از  یکی  غلجائی) 

الله   امان  و مشهور خروتی معارص  بزرگ  زمینداران  و  وخانان 
از آنکه حبیب  به  خان ونادرخان بود. پس  الله کلکانی مشهور 

خورد، قوای شیرخان بچه سقاو ازدست نادر خان شکست می 
به قصد رسکوب یاغیان سقوی بشzل افغانستان گzشته شد.  

سقوی وباسمچیهای متعلق به ابراهیم لقی  شیرخان �ام ارشار 
را که از بچۀ سقو حzیت میکردند رسکوب ومجبور به فراربه 
آنسوی رودآمو Sود. نادرشاه به منظور استقرار اوضاع فرمان  

دایمی می  مقر  کندز  والیت  در  او  افراد  و  شیرخان  تا  دهد 
(  ۱۳۰۹اختیار Sایند. شیرخان درسال   به صفت )۱۹۳۰شمسی 

ق فرزندان والی  از  یکی  نارش  رسور  غالم  میشود.  مقرر  ندز 

بندر، رشکت   شیرخان در شهر کندز مراکزی چون شیر خان 
تولید روغن «سپن زر»، هوتل سپن زر، و لیسه شیرخان وغیره  

Sاید. گفته میشود که شیرخان توسط هاشم خان را تأسیس می 
 .رسد کاکای اعلیحرضت ظاهر شاه به شهادت می 

» به نقل از «صفیه حلیم» نویسنده ومحقق  سایت «مندیکگ
پشتون روایت میکندکه : یک قرن قبل شخصی بنام شیرخان 
خروتی،از قره باغ غزنی به هند رفت ودر آنجا به با پول شخصی  
مرکزی  آسیای  به  هند  از  وسپس  پرداخت  تجارت  به  خود 
را   وتاریخی  دینی  کمیاب  کتابهای  ودرسمرقند  رفت  وروسیه 

رین فارسی زبان را استخدام میکند تا آنهارا دست یاب و محر 
او  اقدام  ازاین  خان  الله  امیرامان  وقتی  برگردانند.  بفارسی 
مطلع میگردد،او را فرامیخواند وبخاطر چاپ این کتابها به او 
مدال درجه اول معارف را با لقب «نارش» اعطامیکند. شیرخان 

د  میرود.  خان  اسzعیل  دیرۀ  به  سقوی  دوره  در  عهد نارش  ر 
نادرشاه ابتدا بحیث ولسوال اورگون وبعد بجیث نایب الحکومه  
قطغن وبدخشان مقرر میگردد. اوپس از تصفیه باسمه چی های 
بخارائی به آنسوی آمودریا، درقندوز پالن شهری را پیاده میکند  
وبا کشیدن رسکها و�دید پایه های تلیفون رشکتی (روغن پنبه  

بر  میکند.او  تاسیس  را  خانه  دانه)  خود  رشکت  کارگران  ای 
 .وکلینیک صحی ومکتب میسازد

زمین های قزل قلعه را برای ساخb یک   1930شیرخان درسال  
های  خانه  و  گمرک  ودفرتهای  مینzید  آماده  بندرتجارتی 
نشیمن برای مامورین ومکتب وکلینک صحی اعzرمیکند که  

 .بعد بنام بندر شیرخان نامیده شد 
پس از آنکه فابریکه روغن سپین زر به همت و تالش رسور نارش  
فرزند شیرخان خروتی در قندوز فعال گردید ، مردم بغالن و 
قندوز به کشت پنبه و لبلبو روی آوردند و ناقلین پشتون زمین  
پشتکار و زحمت  با  را  بغالن  و  قندوز  باتالقی  و  دلدلزار  های 

و حاصلخیز مبدل کنند.    کشی خود توانستند به زمین های آباد
و ساالنه از زمینهای خود دو بار و سه بار حاصل بگیرند و از این 
مدرک تحولی در زندگی اقتصادی مردم پدید آمد که بعد از  
میگفتند:«اگرمرگ  که  قدیمی  املثل  رضب  بجای،  آن 
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” اگر مرد   یافت که :  تغییر شکل  برو»چنین  میخواهی قندز 
 ”میخواهی قندوز برو 

ا تعریف  آقای  تلیفون  در  برایم  روزی  مایار  الله  نجنیراحسان 
میکرد که« در زمان صدراعظم هاشم خان بعد از کشیدن نهر 
گوهرگان دولت زمینهای تحت آبیاری این نهر را فی جریب به  
یک قران میفروخت، اما مردم حارض به خریداری آن زمین ها  

نبودند. وی افزود که زمین دشت ارچی نیز  
الم و  بی  خاره  آنکه دولت مردم  تا  بود  الک 

آنجا   به  جنوب  والیات  از  را  پشتون  زمین 
زمین   به  را  ها  زمین  این  آنها  و  داد  اسکان 

 « .های زرخیز مبدل کردند
زمینهای   از  بیشرت  استفادۀ  برای  دولت 
المزرع در وزارت داخلۀ کشور اداره یی بنام  
ریاست امالک و اسکان ناقلین بوجود آورد تا  

بی   دیگر  اشخاص  از  را  مستحق  و  زمین 
و   بذری  گندم  دادن  با  کرده  پیدا  والیات 

حتی پول تقاوی تشویق به رفb در والیات شzل کشور Sاید. 
به این ترتیب دولت مردم را بر روی زمین های المزرع دولتی  
اسکان و جابجا میکرد. به نظرمیرسد که مردم ترکتبار شzل  

رغبتی به امور کشاورزی  قرن بیستم چندان    50کشور تا دهۀ  
نداشتند و بیشرت به مالداری و قالین بافی و تربیۀ گوسفند قره  
قل و تجارت پوست قره قل و قالین به خارج عالقه داشتند و  
بیشرت زمین های شzل کشور به دلیل عدم عالقمندی مردم  
بومی به کشت و زراعت، خاره و المزروع شده بود و یا به باتالق  

بدل شده بودند. چنانکه در میان مردم رضب املثلی مالریا زا م 
بود که میگفتند: “اگر مرگ میخواهی به قندوز برو”، زیرا که  
کمبود   قندوز  در  و  میکشت  را  مردم  واقعاً  مالیار  وجود پشۀ 
با   مجادله  پروژه  دولت  آنکه  تا  میشد،  احساس  برشی  نیروی 
این مرض نقش داکرت  را روی دست گرفت و در محو    مالریا 

 .عبدالرحیم خان وزیرصحت عامه وقت بسیار قابل ذکر است
قلم   ازاهالی  ویک  افغان  معروف  جهانگرد   ، بیژن  حسن  آقای 
واندیشه که زاده وپروردۀ قندز است، ازچشم دید خود دربارۀ  
بیان   جالبی  نکات  رسورنارش  وپرسش  نارش  شیرخان  خدمات 

 :کرده میگوید
 ! جناب سیستانی صاحب»

تولد شهر کندز استم و در زمان ریاست جمهوری  برای من که م 
  ، ام  گردیده  فارغ  کندز  شیرخان  لیسه  از  خان  داود  محمد 
خوانش این مقاله تحقیقی که به نقش شیرخان نارش در تحوالت 
اهمیت   از   ، یافته  اختصاص  افغانستان  رشق  شzل  اقتصادی 
ویژه و دلچسپی خاصی برخوردار میباشد.من از صنف اول الی 

آن جمله  ختم   از  فرزندانش  و  نام شیرخان  با  دوازدهم  صنف 

غالم رسور نارش رئیس اسبق فابریکه سپین زر رشکت و کارکرد  
پرسان  از  یکی  ام.  داشته  آشنایی  انحا  از  نحوی  به  های شان 
لیسه   دوره  ختم  الی  داشت  نام  توران  که  دریا  فرهاد  کاکای 

ا های  فعالیت  از  بزرگی  من یک بخش  بود.  ین همصنفی من 
خانواده بزرگ را در کندز به چشم رسمشاهده کرده ام. بخشی 
از کارکرد های این خانواده در کندز و حومه آن که مربوط به  
دوره شیرخان میشود ، آنرا از زبان پدرم و سایر بزرگان کندز  
شنیده ام. جای خوشبختی است که اینک با خوانش این مقاله  

 zش جناب  همت  به  که  پرمحتوا  ،    تحقیقی  یافته  تدوین 
خانواده   گسرتده  های  فعالیت  مورد  در  من  آفاقی  معلومات 

 .نارش در کندز و مربوطات آن تکمیل گردید 
 ! جناب سیستانی صاحب

شz به نکات بسیار بسیار ارزنده و حیاتی که ارتباط میگیرد به  
های  کارکرد  ویژه  به  کندز  در  نارش  خانواده  مثبت  نقش 
وطنپرستانه شیرخان ، �اس گرفته اید که برای شخص خودم  
نهایت آموزنده بوده و از ارزش واالیی برخوردار میباشد. آنگونه  

بزرگان کند سایر  و  پدرم  زبان  از  آن  که من  در   ، ام  ز شنیده 
سالها کندز به یک دلدلزار المزروع میzند که رفb و مسکون 
شدن در کندز به معنی تبعید یک شخص بود. در آن زمان این 
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اصطالح مروج بود که :«مرگ میخواهی کندز برو» که بعد ها  
رشد   و  زرع  به  کندز  زمین  شدن  آماده  و  کندز  شدن  آباد  با 

چنین   اصطالح  آن   ، میخواهی زراعت  «زندگی   : کرد  تغییر 
کندز برو». بعد ها کندز چنان آباد و معمور شد که به گدام 

 .غله افغانستان شهرت یافت 
 ! جناب سیستانی صاحب

به   تبدیل شدن یک رسزمین وسیع دلدلزار  آباد شدن کندز و 
های خستگی   تالش  نتیجه  در  فقط  و  فقط   ، زراعت  و  کشت 

ز درگاه ایزد منان روح این مرد  ناپذیر شیرخان بود که بایستی ا
 .بزرگ را شاد بخواهیم

خانواده نارش نقش بزرگی را در زمینه ترویج علم و معرفت در  
، تاسیس   لیسه شیرخان کندز  تاسیس  ایفا کرده است.  کندز 
تیاتر و سینz های نارش ، کتابخانه نارش ، تاسیس لیسه نسوان 

کند در  رشکت  زر  سپین  فابریکه  تاسیس   ، ایجاد  کندز  و  ز 
و همچنان   تخار  و  ولسوالی های کندز  در  آن  های  Sایندگی 
تاسیس چمن سپین زر و هوتل و شفاخانه سپین زر را میشود از  
و  دلسوزانه  های  تالش  درخشان  های  دستاورد  جمله 
وطنپرستانه غالم رسور نارش در کندز برشمرد.یادم است وقتی  

بنام  اعلیحرضت محمد ظاهرشاه ذریعه طیاره مخصوص   شان 
کندهار ، به کندز ترشیف میاوردند ، هواپیzی شان در چمن 
سپین زر پارک می شد و اعلیحرضت تا ختم ایام اقامت شان  

 «.در کندز ، مهzن غالم رسور نارش میبودند
با توجه به گفتارجناب حسن بیژن ودیگرصاحب نظران بغالن 

خا وغمخواری  وتوجه  ابتکار  براثر  تردید  نواده  وقندوز،بدون 
نارش در قندزوبغالن است که ارزش زمین در صفحات شzل  
دهی  حاصل  بخاطر  بغالن  و  قندوز  در  بخصوص  کشور 
محصوالتش باال رفت و چون ناقلین پشتون در تولید محصوالت 
زمین خود پیشقدم تر بودند، دشمنان وحدت ملی افغانستان  

نها در میان مردم بومی چنین تبلیغ میکردند که حاکمیت پشتو 
تاجیک  و  اُوزبک  مردم  بر  ملی  ستم  سبب  افغانستان  در 
صفحات شzل کشور شده و زمین های سمت شzل با زور و  
اقوام   به  و  شده  گرفته  شzل  تاجیک  و  ازبک  مردم  از  عنف 
پشتون جنوب داده شده است و می باید این مردم دوباره به  

 رسزمین های اصلی خود بجنوب هندوکش برگردند!؟

قومی    بدبختانه تصفیۀ  سیاست  اعzل  تبلیغات،  این  نتیجۀ 
پشتونها در شzل کشور از سوی قوماندانان بیسواد جمعیت  

اسالمی رشید دوستم بود که تا کنون    – اسالمی و جنبش ملی  
دوبار اقوام پشتون شzل کشور با چنین نقاضت ها و شقاوت 

دهه   در  اول  بار   : شدند  روبرو  تباری  و  قومی  قرن   90های 
تم همزمان با روی کار آمدن حکومت تنظیمهای جهادی و بیس

تصفیه   سیاست  کشور،  شzل  در  دوستم  رشید  برآوردن  رس 
قومی مبنی بر اخراج اجباری اقوام پشتون از صفحات شzل  
روی دست گرفته شد و کسانیکه در تعمیل این تصمیم تعلل  
می ورزیدند بالدرنگ کشته میشدند. بسیاری از خانواده های 

تون از دم تیغ بی دریغ قوماندانان رشید دوستم و جمعیت  پش
اسالمی گذشتند و حتی خرمن های گندم و محصوالت به  ر 
رسیدۀ شان آتش زده میشد تا اینکه طالبان ظهور کردند و رش  

 .آنها را از رس مردم پشتون و غیر پشتون کوتاه ساختند
 B52 بار دوم با سقوط حکومت طالبان توسط !باردمان های

بهانۀ  به  و  همزبانی  بجرم  کشور  شzل  پشتونهای  امریکائی، 
همکاری با طالبان در والیات فاریاب و بلخ و قندوز و تخار و  
و  ظلم  مورد  و هرات  بادغیس  و  سمنگان  و  بغالن  و  بدخشان 
تعدی و تجاوز نیروهای ائتالف شzل قرار گرفتند، خانه ها و 

بر زنان و ناموس شان    مال و دارائی شان به غارت برده شد و 
 .تجاوز صورت گرفت 

هزار نفر از    80در حدود    2002بگزارش بی بی سی، در سال  
از   را  خود  مایملک  �ام  حالیکه  در  کشور  شzل  پشتونهای 
آباد و   تا جالل  دست داده بودند، تنهاخود و فرزندان خود را 
هلمند و قندهار رساندند و در کمپ های بیجا شدگان داخلی  

رفتند و حتی تا امروز هم دوباره به محل سکونت اصلی  پناه گ
خود باز نگشته اند، زیرا خانه و رسپناه و زمینهای شان از سوی  
زورمند   افراد  بنام  و  شzل غصب گردیده  ائتالف  قوماندانان 
توانائی  غنی  وارشف  کرزی  دولت  و  است  شده  قباله  محلی 

 .یات نداشتندتطبیق قانون و رساندن حق به حقدار را در این وال
 پایان
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دایا سنcهـ انجان د ملک اوتم سنcهـ زوی د پکتیا والیت 4ردیز  
م کال د جنوري په دیارلسمه نی¶ه  �۱۹۶۴ار په زړه بازار کيل په  

د هغه وخت سکانو د ملک په کور کې ن�ۍ ته سرت4ې پرانیستي  
  دي.  

انجان له لوم�ي �ولcي �خه تر اتم �ولcي د پکتیا والیت 4ردیز  
�وون±ی چې اوس د تجربوي لیسې په نوم یادی�ي  �ار تجربوي  

لوستی؛ له نهم �خه تر دولسم �ولcي یې د عبدالحی 4ردیزي  
تر   له �وون±ي �خه  ته رسويل دي.  پای  لیسې کې زده ک�ې 

ه. ش کال د عسکرۍ خدمت ته سوق    ۱۳۶۱فارغیدو وروسته په  
په   وروسته  کلونو  �لورو  د  ۱۳۶۴له  چې  کله  کې  کال  ه.ش 

یې ختمه شوه کابل کې له کورن£ رسه یو �ای   عسکرۍ دوره
ک�و   زده  لوړو  له  کبله  له  ستونزو  اقتصادي  د  کې  کابل  شو. 

په   شو،  سیايس  ۱۹۹۲محروم  افغانستان  د  چې  کله  کال  م 
یو�ای  له کورن£ رسه  او  اړ  ته  بدلون وک�؛ مهاجرت  وضعیت 
تقریباً دیرش کاله کې�ي چې په هندوستان کې د جال وطن£ او  

ژوند تیروي. دلته مو د هغوی د هÓ او ژوند په باب ک�وال£  
  مرکه ک�ې هیله ده چې د پام وړ مو و4ر�ي. 

شېبه: انجان صېب له وخت ورکولو مو ن�ۍ مننه پیل به مو د 
زده ک�ې په هکله وک�و، لوړې زده ک�ې مو په کومه برخه کې  

  ک�ې؟ 
انجان صېب: د لوړو زده ک�و په هکله به ووایم چې له بده مرغه  
بارانونه و،  هغه وخت رشایط انقالá او هر چیرته به د 4ولیو 
هغه من±ني زده ک�ې مې هم په سخت£ یا داسې وایم چې په  
سمه بÇه ونه شو ک�ای؛ کله به �وون±ي ته تلم او کله به هم نه  

ابل ته ک�ه شوه؛ نو زه  ه.ش کال و چې کورن£ مې ک۱۳۶۳تلم.  

د ورې"مو کاروان د دعوت مجلې اد� برخه ده. په دې برخې کې د شاعرانو او لیکواالنو له پیژاند نیولې 

او نور بیالبیل اد� او غیر سیايس لیکنې د ه1ي ذوق  و، اد� -ی,نو، اد� +و+وکیس وتر طنزونو، لن$

ه مو د نېک نظر دې برخې د ال پراختیا او غوړیدا په موخ خ,وبولو او معلومات ورکولو په موخه خپرې8ي. د

 .او د قلم خاوندانو د قلم چلولو په هیله یو

dawatafghanmedia@gmail.com 
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کې   کابل  رسه  کورن£  له  شوم  ترخیص  عسکرۍ  له  کله  چې 
یو�ای شوم. سیايس او  اقتصادي ستونزې زما د لوړو زده ک�و  

  د خن� لوی الملونه و. 
د   نو  مو نه دي ک�ي؛  لوړې زده ک�ې  له دې چې  شېبه: رسه 

  شاعرۍ پیل مو �نcه وک�ه؟ 
ال وم، د �وون±ي په  انجان: شاعري ته د �وون±ي له دورې لیو 

دوره کې که په کتابونو کې شعرونه راتلل یا هم مطالعه مې کوله  
له شعر لوستلو او اوریدلو مې خوند اخیسته او دا لیوالتیا به مې  
ورځ په ورځ زیاتیدله. په اغلب z4ن د �وون±ي په اتم �ولcي  
په اند  ته مې مخه ک�ه. هغه وخت زما  کې ومه چې شاعرۍ 

، 4وډې ماتې لفظونه به مې پییل او تر ننه دا دوام  شاعري نه وه
لري. هغه �ه چې یادول یې رضوري بوå هغه دا ده چې د پکتیا 

استو4نې   د  زموږ  �ار  4ردیز  والیت 
�ای کې شاعر، هÓمند، موسیقیار او  
هر ډول د هÓ ته په بده سرت4ه کتل  
کېده؛ که سهواً هم چا ته به دې وویل  

په بد نظر ورته کتل او    چې شاعر یم 
بد لفظ به ورته وکارول شو. �که مې  
د   کاغذونو  د  وخت  هغه  شاعري 
خطونو په من کې یوازې تورې شوې  

 توري پاتې شوې. 
شېبه: رسه له دومره ستونزو شاعرۍ  

  ته چا ه�ويل یئ؟ 
انجان صېب: شاعري ته د خپلې مینې  
او  4ران  د  خپل  رسه  رسه  لیوالتیا  او 

استاد   یادونه    خان  عبدلودودقدرمن 
کول هم غواړم. کله چې په �وون±ي کې د ترانو او شعر ویلو 
کومه خپرونه وه زه یې ورته �اکلم او ه�وå؛ نو �که دا هغه الره  
وه چې زه یې شاعري ته برابر ک�م او د خپلو احساساتو د بیان  

  �واک یې راته بخ¥لی. 
  شېبه: د پ¥تو ادب په نورو صنفونو کې مو د تخلیقاتو په هکله 

  هم ووایئ؟
انجان صېب: مخکې مې یادونه هم وک�ه ما داسې خاصې لوړې  
زده ک�ې نه دي ک�ي؛ نو کله نا کله مې له شاعرۍ پرته په نورو  
ادá صنفونو لکه لن�ې کیسې او ادá �و�ې هم لیکيل. شاعري  
مې تر دې برخو ډیره ده. له غزل رس بیره ازاد نظمونه هم لیکيل 

  یکنې کوم. او په پنجاá ژبه هم ل

  شېبه: له پ¥تو رسبیره نور په کومو ژبو پوهی�ئ؟ 
  áانجان صېب: له پ¥تو رسبیره په دري، اردو، هندي او پنجا
ژبه پوهی�م؛ لیک او لوست کوی شم. ل�ه انcریزي هم پوهی�م  
  زما مورن£ ژبه هندکو ژبه ده؛ خو په هغو ژبو چې �ه پوهی�م 

  زما د خپل وطن ژبې دي دري او پ¥تو ژبه. 
شېبه: د چا افکار لولئ او د کوم شاعر له شعرونو ډیر اغیزمن  

  یئ؟
مخلقه  یوه  دا  یم،  اغیزمن  افکارو  له  چا  د  زه  صیب:    انجان 
خو�وم.   او   åلو لیکواالن  او  شاعران  �ول  زه  �که  ده  پو�تنه 
داسې کوم خاص شخصیت نشته چې زه یې په 4وته کم یا ووایم 
چې دا �ه دی دا �ه نه دی. زه دا اجازه هم �ان ته نه ورکوم  
دا �که چې زه تر ننه د خپل �ان په اړه هم سم قضاوت نه شم  
کولی؛ هغه �ه چې زه لیکم �ه دي  

که   الرې  او  د  چا  د  چې  دا  بد دي. 
به   قضاوت  دا  نپوهی�م  هم  یم  پلوی 

  لوستونکي ته پری�دم. 
شېبه: چاپ شوي اثار لرئ، دغه اثار  

  مو د نظم په برخې کې دي که نw؟
انجان صېب: د کتابونو په هکله مې  
باید ووایم زما تر ننه یوازې یو کتاب  
چاپ شوی(ستا به یاد وي او که نه)  

ونو �ولcه ده، چې  دا کتاب مې د شعر 
م کال په کابل کې د قلم �ولنې  ۲۰۱۰په  

اقتصادي   د  دی.  شوی  چاپ  لخوا 
ستونزو له امله نور تر دې دمه په دې  
  بریالی نه شوم چې کوم اثر چاپ کم. 

یری وخت موضوعات ډشېبه: په کوم فورم کې شاعري کوئ او  
  �ه وي؟ 

شعر  د  کوم.  شاعري  کې  فورم  غزل  اکwیت  صېب:  انجان 
وع مې مینه ده، له خلکو رسه مینه، وطن رسه مینه او �وله  موض 

مینه؛ �که انسان له مینې پیدا دی. د انسان نوم له انس �خه  
له   انسان  نو چې  ده؛  معنا هم محبت  انس  د  اخیستل شوی، 
دا کار   نه وایم چې قصداً  زه  باید مینه وک�ي.  پیدا وي  مینې 

  و.   کوم؛ خو چې شعر لیکل شوی مینه حتzً په کې 
بله دا چې زه جنcي او انقالá محیط کې لوی شوی یم خامخا  
دا به هم راباندې اغیز ک�ی وي؛ �که انسان د محیط تابع دی  
�ه چې 4وري احساس یې اغیزمن کوي او دغه اغیز د هzغه  
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کیدا کوونکی دی؛  ان±ور منعکس  له    یمحیط د  د دغې  يش 
  وجې انقالá شعرونه هم وي. 

چې کتاب مو په کابل کې چاپ شوی؛ نو   شېبه: دا خو �ه ده
  ایا افغانستان ته هم کله راغيل یاستئ د سفر په هکله مو ووایئ؟
انجان صېب: ډیره زیاته مننه افغانستان زموږ خپل وطن دی.  

م کال و چې کابل ته مې تq راتq  ۲۰۱۵م کال �خه تر ۲۰۰۲له  
�4ون  کې  �ولنو   áاد او  مجلسونو   áاد په  مې  هلته  ک�ی. 

لود؛ په �ان�cي ډول به د جمعې په ور�ې د افغان ادá بهیر  در 
په غون�و کې �4ون درلود. دغه ادá بهیر ما ته د یو پوهنتون  
په   پوهنتون  د  لیدلی؛ خو  دی  نه  پوهنتون  ما  درلود.  حیثیت 
کچه زده ک�ې مې له همدغه بهیر �خه زده ک�ي. هلته درانه  

به ورته غوږ و یوازې    استادان راتلل الر�وونې به یې کولې. موږ 
  زه نه؛ ناست �ول �4ونوال له دې بهیر ډیر �ه زده کول. 

شېبه: نو ایا هند کې هم داسې 
یا  جوړی�ي  مجلسونه   áاد
شته چې  �ولنه  �ان�cې  داسې 

  ادبیان رسه یو�ای يش؟ 
مرغه   بده  له  صېب:  انجان 
تولنه  �ان�cې  کومه    داسې 
شاعران  دې  هلته  چې  نشته 
  áاد او  يش  �ای  یو  رسه 
ډیرې   ه�ې  وکي.  بن�ارونه 
شوي دي، ډیره مې ه�ه ک�ې  
ده تر کلکته او ممبی هم تللی 
وک�ه   لیدنه  مې  رسه  خلکو  یم، 
رامن±ته   �ولنه  یوه  داسې  چې 

کې   ه�و  خپلو  نه  شوه،  جوړه  �ولنه  نه  مرغه  بده  له  خو  کم؛ 
  لس جوړ شو. بریالی  شوم او نه کوم ادá مج

شېبه: لکه �نcه چې تاسو وویل ادá �ولنې او مجلسونه په هند 
  کې نشته؛ نو بیا د پ¥تو ژبې دری په هند کې �نcه ارزوئ؟

په   ده  مالومه  هم  ته  تاسو  چې  �نcه  لکه  صېب:  انجان 
په پ¥تو ژبه خربې نه کوي.   هندوستان کې دومره ډیر خلک 

تان سفارت لخوا په  کال یه هم شپ� میاشتې وروسته د افغانس
کومه   که  لپاره  جشن  خپلواک£  د  هم  یا  کال  نوی  اخرتونو، 
خپرونه یا غون�ه جوړه يش. هلته به د دوه یا درې ساعتونو لپاره 
نشته؛   غ�یدل  ژبې  پ¥تو  په  نور  ماسیوا  هغه  له  وغ�ی�و  پ¥تو 
همدا او د ک�وال£ ژوند زه هم له پ¥تو ژبې �خه وروسته پاتې  

ملcرو منندویه یم چې زما شعرونه لويل او   ک�ی یم، بیا هم له
  ما نازوي. 

شېبه: په ادá مجلسونو کې ناسته �نcه ارزوئ 4¶ور دي او 
  که نه؟

انجان صېب: زما په اند که �وک خپل د فکر او خیال د بدلون 
وکي.   �4ون  کې  مجلسونو   áاد په  دې  باید  وي  غو�تونکی 

ده؛ نو زما په  یوازې په ناسته �ه نه کی�ي مطالعه هم رضوري  
اند د ادá مجلسونو ناسته د زده ک�ې لوی ډ4ر دی چې هر 

  �وک باید ترې برخمنه وي. 
شېبه: د اخري پو�تنې په بÇه د دعوت می�یا او دعوت مجلې  
  کارونه �نcه ارزوئ او د ال �ه وايل لپاره یې �ه وړاندیز لرئ؟

انجان صېب: دعوت می�یا ډیر پرمختq ک�ی او په ډیره �ه  
Çباید ب ه روانه ده داسې کوم �ه نشته، چې �وک دې ووایی 

داسې شوای وای. هغه �ه چې 
زه د وړاندیز په بÇه ویل غواړم  
تاسو به هم ورته پام شوی وي،  
کې  پ¥تونخوا  بره  او  لره  په 
د   کافر  او  مسلzن  د  معموالً 
بÇه خپله ک�ې   متضادې کلمې 

او ده.   لیک  مسل¡ن  که 
اهانت  ته  کافر  کوي  شاعري 
نېک   ته  مسل¡ن  او  کوي 
نه   دا  زه  القاب ورکول کیwي 
وایم چې دا کار دې ونه يش د 
مسل¡ن ستاینه دې ويش؛ خو  
د بل یو تخریب هم Qه کار نه  
اړه   په  دی. زه دا هیله لرم که دعوت میVیا د ده موضوع 

، د پوهاوی لپاره که  خلکو ته الرQوونه وکSي ډیره به Qه وي
وي، دا الر�وونه ويش چې ادبیات دین  لیکنې ولري ډیره به �ه  

  پورې ونه ت�ل يش. 
صېب:  ن�ۍ    انجان  مو  لورینې  او  مینې  تندي،  ورین  له  تاسو 

  مننه؛ ن�ۍ مننه له دعوت مجلې! 
په پای کې له انجان صېب �خه ن�ۍ مننه چې خپل ارز�ت   

نه يش. د   دا هستي دې خاورې  راک�،  ته  موږ  ناک وخت یې 
ه؛ هیله ده یوه ورځ �ول افغانان خپل  افغانستان د ارام£ په هيل 

ازاد   او  اباد  د  و4ر�ي.  بیرته  ذهن  او  زړه  ارامه  په  ته  هېواد 
  افغانستان په هیله!! 
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  بیل�ې:   Qاغلی انجان د کالم lو د
  غزل                             

  چې ملبې یې له لیمو تورو وری�ي ته او خدای
  نو په �کلو س�ی �نq نه میینی�ي ته و خدای

  غا�ونه راته ژويي چې در 4ورم کربجنې 
  بې له مینې نو ژوندون کله تیری�ي ته او خدای 

  تور پورې دې په ما پورې کرکجن ک�لو س�یه 
  کرکه ما نه اشنا وایه کله کی�ي ته او خدای
  پ¥ې لو�ې س�و واورو کې اوالد د شهیدانو 

  په ساړه کې سپیلني ک�ي �نq رپی�ي ته او خدای
  اخ پیغله د وطن مې چې خیرات له سپیو غواړي 

  نو زما زړه به په دې هم نه چاودی�ي ته او خدای
  پرهر پرهر تصویر چې د وطن مې يش تر سرت4و 

  په لیدو به یې سرت4ې نه ملدی�ي ته او خدای
  اويس بل وط کې مجبوري ده کنه  انجان چې

  له خپل وطنه د چا زړه کله صربی�ي ته او خدای
  
  

  غزل                         
  چا زړونه خر�ول او چا خربې خر�ولې 
  یو �و و لیو� هغوی سندرې خر�ولې 

  بازار د راک�ې ورک�ې په �پو و په موجو کې 
  چا ازغي په رس ت�لې چا 4ور4ورې خر�ولې 
  پرسيل بې ک�ل بدل په خزانونه د دې کيل  
  په رسو سپينو سیکو ډیرو کوترې خر�ولې 

  یو نیم و په کې پاتې نوره �ول تیر له ایzن وو 
  ولې ـتÇ£ سپینې په نوم د ملغلرې خر�

  د مات او کیشت و لوبه هر یو چا زور ازمایلو 
  سن�ا په دې ډ4ر کې ک�ې �کرې خر�ولې  

  وتې وه له پولوا ــارانه وه وفـــcه یــړن
  پاچا له بیوس£ خپلې ل¥کرې خر�ولې 

  په �نی±یر و ت�ل شوي دوکانونه د 4النو
  چا تورې خر�ولې او چا زغرې خر�ولې 

  وو دواړه په بازار کې له سهاره تر ما�امه 
  ر وک� ما شکرې  خر�ولې ــتا ویش د زه

  بس یو په کې انجان و چې یې کر د مینې ک�لو 
 منرتې خر�ولې مال پن�ټ پادري خپلې 

  

  نشته                     
  کيل کې ات³ نشته زملي نشته 

  وران دي 4ودرونه شنه منcي نشته 
  خ� سپیره بادونه خامويش خپره 

  ډول نشته رباب نشته رس� نشته 
  ژوند مو له خزان رسه �ام شولو 

  ډیره موده وشوه پرسيل نشته 
  هم لونq غاړو کې نه راوړي   پیغلې 

  �Çو کې د 4لو خوشبویي نشته
  غو�ته د طبیعت ده بدلون را به يش  

  خیر که نن تیاره ده رو�نایي نشته 
  بیا هم ست�ی نه یمه خو�ی�مه

  خیر که بوډا شوې یم �وا� نشته 
  نه منم چې تل به وي دا شپې تورې  

  �ه که نن تیاره ده رو�نایي نشته 
  خامخا انسان یمهوي به غوسه 

  کرکه مې په ذهن کې بیخي نشته 
  وې باسل سکان او هندوان هم ترینه 

  پاتې دې وطن کې ورورويل نشته 
  شپه د ډیوال£ کې رÖا نه �کاري 
  شته دي اخرتونه ویساکي نشته 

  خامخا انجانه 4یلمن يش زره  
  وطن کې زمون� قدر اوس بیخي نشته 

  
  

  غزل                   
  شون�ې خوږې 4ر�وي ژبه ترخه 

  اشنا مې دوه ډوله وسلې 4ر�وي 
  په سرت4و پاس د بÇو غشو تیره 

  وې 4ر�وي ـهم په رانه تورې ډی
  د رسکو شوÖدو پر رس تک سور پیزوان 

  ملر مخې تکې رسې ملبې 4ر�وي 
  د خوارو ون�ه نوره �ه وي اشنا
  په 4ریوانه او�کې رÖې 4ر�وي 

  ژنې �هــدا لیونی انجان خو پی
  بس په ملبې 4ر�وي سوي غزل 
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  روباه ُدم بریده 
  .ای قطع شدروزی دم یک روباه در حادثه 

 ات چه شد؟ های دمدار پرسیدند دم روباه 
 اش کردم باشند، گفت خودم قطع ها از نسلی مکار میچون روباه 

 .شود معلوم می بد است و  بسیار بدگفتند چرا؟ این 
 .روباه گفت: خیر! حاال آزادم و سبک 

کنم که دارم  روم فکر می کنم! وقتی راه می احساس راحتی می 
 .کنمپرواز می 

  .یک روباه دیگر که بسیار ساده بود، رفت و دم خود را قطع کرد 
توانست تحمل کند، نزد روباه  چون درد شدیدی داشت و Sی

شده اولی   سبک  بودی  گفته  که  تو  برادر  گفت:  و  و  رفت  ام 
  !که بسیار درد دارم کنم. من احساس راحتی می 

 ت را نکش. روباه اولی گفت: صدای
خندند! هرلحظه ابراز  های دیگر به ما می اگر نه �ام روز روباه 

تا تعداد ما زیاد شود؛ وگر نه �ام   خشنودی کن و افتخار کن 
 قرار خواهیم گرفت عمر مورد �سخر دیگران 
دم  تعداد  که  بود  آنبریده هzن  به  ها  بعداً  که  شد  زیاد  قدر 

 خندیدند دار می های دم روباه 
 شوند وقتی در یک جامعه افراد مفسد زیاد می 

 .خندندآنگاه به افراد بارشف و باعزت می 
  دانندها را دیوانه می گاهی هم آن

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

  ژوندی م�ی 
یو مسافر په �ار کې روان و، �ه ویني، چې خلکو یو ژوندی س�ی  

 .په تابوت کې اچولی او قربستان ته یی روان ک�ی
باندي   رسول  او  خداي  په  او  وهي  چغي  بیچاره  قسمونه  س�ی 

 !ما مه خ¥وي؟ !خوري چې والله بالله تالله زه ژوندي یم 
خو یو �و مالیانو چې تابوت بدر4ه کاوه، ډیر په بې اعتنای£ رسه  

ته   خلکو  بیا  4وري  ور  ته  هغه 
دا   خوږوئ،  پرې  مه  رس  وایی: 

 !لعنتي م� ده، هيس دروغ وایی
د   اړه  په  (ژوندي)  م�  د  مسافر 
ورته   هغه  وپو�تل،  �خه  مال 

ده    قصه  دايس  خربه  ک�ه:  بیان 
چې دا یو ډیر فاسق خو مالداره  

 او á وارثه تاجر دي، 

اخري �ل چی په سفر تللی و نو ل� زیات و�ن�ید ، خلکو د ده د  
م�ینې خربه وک�ه، نو �لورو عادلو او پرهیز4ارو کسانو قايض ته  

 !د ده د مرګ په اړه شاهدې وویله
هغه نه وروسته د  قاضی صیب د ده د مرګ حکم صادر ک�، د  

�ار دوو بانفوذو شخصیتونو، یو د ده �±ه �ان ته په نکاح ک�ه  
 !او بل د ده مال او شتمنې �وله واخيستله 

اوس دا فاسق د مرګ وروسته راغلی  
  !او ادعا کوي چی ژوندي یم

 .فتنې جوړوې او د �ار حاالت خرابوې 
ته راته د عقل او منطق او انصاف خربه  

د   مون�  ومنو!  وک�ه!  خربه  فاسق  دغه 
که د �لورو عادلو او پرهیز4ارو کسانو 

  !چی له الله تعالی �خه ویره لري
موږ یی وړو تر �و یی �خ ک�و، م�ي  
باید خã شی او د جنازې �ن�ول خو 

 !رشعاً جایزه ندې کنه؟ 
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  غل
 محمدالله آرین 

ته   په يو کيل کې به هر وخت غال کيده، کلیوال د غالوو دوام په تنq ک�ل قايض 
ورغلل چې حل الره ورته ومومي، قايض ورته وویل چې د غله �رک پيدا ک�ی بیا به  

 .4ورو
لو ه�ې پيل ک�ې چې د غله ن¥ې ومومي تر �و ور�و ه�و وروسته بریايل شول  کليوا

چې د غله پل ومومي، �ول قايض ته ورغلل خو هک حیران وو چې قايض ته �نcه دا  
 .کيسه بيان ک�ي �که د غله پل د قايض د بو�انو په شان وو 

ان غال ک�ي،  کليوالو هر يوه د خپل عقل مطابق تحلیل کاوو، چا ويل غله د قايض بو�
چا به ويل بو�ان يي د قايض د بو�انو په شان دي.... چا �ه ويل او چا �ه.... خو د  

کلیوالو په ډله کې د کيل لیو� هم �ان تر قايض را رسولی وو او چې کله يي د خلکو دا تبرصې ولیدې چيغې ک�ې: وه ساده 4انو 
 .تاسو هسې لcيا ياست غل همدا قايض دی

خربي د قايض او کلیوالو د شان سپکاوی وباله نه یوازې چې لیونی یي سخت ورا�ه بلکه د ده د خربې له امله يي  خلکو د لیو� دا  
  .له قايض ب¥نه هم وغو�ته

 .قايض ډير �ه پوهیده چې په دې کلی کې يوازنی عاقل او هو�يار س�ی همدا لیونی دی
بیا د قايض دفرت ته راغلل چې غل خو پيدا نشو د کيل د لیو� م�ی    لن�ه دا چې شپې ور�ې ت¢يدې لیونی تری تم شو..... کلیوال

 .او ژوندی ورک دی 
قايض ورته وویل: لیونی غله وژلی ..... قايض ر�تيا ویل لیونی ر�تيا هم غله وژلی وو خو د کيل د خلکو او واقعيت تر من خورا ډير  

کې د پوهې تاوان ډير دروند وو،   وا�ن وو...... په ياد کيل 
 .پوهانو ته به لیونيان ويل کيدل او لیونیانو ته به جايیزې ورکول کيدې 

 د دعوت رسنیز مرکز مالت� وک�ئ 

ډیره، زموږ رسنیز کارونه او ه;ې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی سا� او  له موږ رسه د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لwه وي یا 
ډالر یا په ډیرې مرستې کولو مالتS وکSئ. دا ستاسو   10زموږ د ال Qه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز رسه د لw تر لwه $/

 ه وکSئ. مننهیوازې یوه دقیقه وخت نیيس. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ رسه منظمه مرست

  :له ناروې بهر د نSیوالو تادیاتو حساب DNB Bank AC # 0530 2294668د دعوت بانکي پته

 NO15 0530 2294 668 
 : Vipps: #557320 د ویپس شمېره

Support Dawat Media Center 

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our 
journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only 

takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month.  

Thank you 
DNB Bank AC # 0530 2294668 

Account for international payments: NO15 0530 2294 668 
Vipps: #557320 

www.dawatmedia24.com 
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 ژباړه: جاوید امیري 

سیاستوال انسانان په دوه ډلو ویيش: وسیلې او د�من. یعنې    -۱
   چې هغه هم د�من دی. دوی یوازې یوه طبقه پېژ� 

زما هسکه الوتنه هغه ده چې په لسو جملو کې داسې �ه ووایم   -۲
  چې بل �وک یې په یوه کتاب کې وایی. 

  ملcرتیا شته، کاشکي دوستي هم وای.  -۳
باید په دوه 4ونه اختالفاتو شک وک�و. �وک پوهی�ي چې دا    -۴

وي؟ په فلسفه کې  اختالفات اصالً له یو بل رسه ت�يل او یو شان نه  
  معلوم له نامعلوم �خه ډیر ارز�ت لري. 

د یوه حکم غلطي د دې سبب نه کي�ي چې هغه حکم رد ک�و،    -۵
غلط احکام د برشي ژوندانه لپاره اړین دي او د هغوی ردول د  

  ژوندانه د ردولو په معنا دي. 
د هغو کسانو قول د خندا وړ دی چې وایي: په مینه کې �ان   -۶

نه شت  زموږ د قدرت د غو�تنې مطابق  �ا�  ه �که چې هر�ه 
  دي. 

  راتلونکې د هغو کسانو ده چې انتظار یي لري.  -۷
واقعیت په هغه کتابونو کې نه شته چې فیلسوفان یي لیکي    -۸

�که فیلسوفان هغه �ه خلکو ته نه �ر4ندوي چې دوی پوهی�ي  
رن±ونو   په  دنیا  د  او  اخته  رسنوشت  په  هغه  د  هم  به  نور  چې 

  ي. وک�و 
  د خو�£ لیونتوب �ه دی تر ناکام£.  -۹

�ول له یو �ه رسه لیوالتیا لري او لوړ خلک لوړو �یزونو ته    -۱۰
ته   لوړ خلک کوم �ه  کوي چې  �یÂ خلک سوچ  لیوال دي خو 
او  له سطحي  د دوی  بيني  �ی¶و خلکو ظاهر  د  او  نه دي  لیواله 

  . ریاکاره ليد �خه دي او د هې´ اخالقي معرفت پر بنسÂ نه دي 
  ژور رن انسان له نورو بېلوي.  -۱۱
خپلواک، زړه ما¹ او له غروروه ډک خلک �انونه    -۱۲

  پ¶وي. 
هغوی چې په خپل �ان کې د حقارت احساس لري    -۱۳

له نورو رسه رحم کوي مcر دوی د خپل غرور له کبله  
چیغې نه وهي! یعنې ک�اوونه تېروي او غواړي له نورو  

ل چې  �وک  وک�ي.  خواخوږي  رسه  رسه  نورو  ه 
  خواخوږي کوي، ددوی د خپلو دردونو له کبله دي. 

د بېرحم£ خوند د نورو د رن±ونو په ليدو کې وي   -۱۴
بېرحمي د دوی   بېرحمه دي دا  مcر هغه کسان چې 

  جاغه هم رانیيس او دوی هم �وروي. 
خاوندان    -۱۵ اخالقو  د  هغوی  خلک  چې  کسان  هغه 

په    بويل که موږ د هغوی تېروتنې ووینو زموږ نوم به 
  بدو یاد ک�ي حتی که د دوی ملcري هم وو. 

  درواغجن یو موږ که هر حقیقت ته مو نه وي خنديل.  -۱۶
طبقا¹ اختالفات د �ولنې اړتیا ده �که چې لوړو او �و حاالتو   -۱۷

ته د روزنې هیله مندي ل� او ل¢ې ده او پر نفس د برالس£ المل  
  کی�ي. 

د  -۱۸ دستور  اخالقي  او  اخالق  طبیعت    هر  حzقت  او  غالم£ 
زی�وي �که د خپل تحمیيل انظباط په واسطه خپل روح خفه کوي  

  او د نابودۍ لور ته بیایي. 
پوهان حتی �مکن£ مینې ته وخت نه لري! هغوی نه رهربان   -۱۹

  دي نه فرمانربداران، هغوی بې خوده خلک دي 
  چا چې خپل زړه وتاړه �ان یې آزاد ک�.  -۲۰
مسؤلیت په خپلو اوږو ای¥ودل او نورو ته د هغې پوهېدل او    -۲۱

  نه سپارل د هسکو خلکو ن¥ې دي 
  نارینه د حقیقت غو�تونکي دي مcر �±ې سطحي لید لري.  -۲۲
  د نفس تقدس جدایي راوړي.   -۲۳
انسان نيش کوالی له خپلو غرایزو وت¥تي، کله چې له �ا�   -۲۴

  خطرونو لېرې يش بیا خپلو غریزو ته را 4ر�ي. 
بلکه له مون�    -۲۵ له مون�ه �یÂ دي،  نلرو چې  له هغوی نفرت 

  رسه برابر یا تر مون� لوړ 
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خدایه   -۲۶ له  يش  روان  ته  لوري  معرفت  د  غواړي  چې  �وک 
  فاصله اخيل. 

اړیکې    -۲۷ نورو رسه  له  لپاره  او مرستې  اړتیاوو  د خپلو  آدمیان 
  �ینcوي. 

معنی ده    د یو چا د اخالقو په اړه وړاندوینه او ارزونه پدې  -۲۸
  چې د ک�نو نیت د هغوی رسچینه Ç4و. 

له فالسفه وو غو�تنه لرم چې په حقیقت پسې دې نه �ي،    -۲۹
  �که چې حقیقت مالت�ي ته اړتیا نلري 

نامه    -۳۰ په  اخالقو  د  هغه  مون�  بلکه  نده،  اخالقي  پدیده  هې´ 
  تفسیر ک�ې. 

هغه فیلسوف چې د خپل تصور پر مÂ ن�ۍ جوړوي غواړي    -۳۱
�ول فالسفه دده په فلسفه اېzن راوړي؛او پر نورو استبداد  چې  

  روایي همدا ده. 
حقیقت د سیند په �ېر دی �که چې د سیند د اوبو ملcه    -۳۲

حقیقت   انسانانو  د  چېرې  که  ماتې�ي  پرې  نه  تنده  ده  ډیره 

تحریف يش د سیند د اوبو په �ېر به وي چې تنده به یې ماته  
  نک�ي 

کې دی چې انسان د نېکمرغ£ پر    د نېکمرغ£ خطر پدې  -۳۳
  مهال هر �وک او هر رسنوشت قبلوي 

�ولیز    -۳۴ نه وي، �که  به خیر  بیا  نو  �ولیز وي کنه  نباید  خیر 
  �یزونه کوم ارز�ت نلري. 

  فلسفه د قدرت غو�تنه ده هzغه د لوم�ي علت غو�تنه.   -۳۵
د    -۳۶ جنcیالی وي �که چې  تل  باید  �وک چې جنcیالی دی 

غو�تنه   ده. سولې  بوخت  ج�cه  په  رسه  لده    پخپله 
استعداد انسان پو�ي او کله یي چې استعداد کم يش هغه    -۳۷

  �ه چې دي �کاره به يش. 
  باید د خپلو حواسو په فرېب بریايل شو -۳۸
  ته کوالی شې، �که چې غواړې!  -۳۹

  مرګ خپله تر �ولو �ه دلیل دی چې انسان آس�z دی 
  هم هېر ک�ي. چا چې الره هېره ک�ه، تq به  -۴۰

  

 د دعوت رسنیز مرکز مالت� وک�ئ 

کوي،   له موږ رسه د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لwه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او ه;ې پیاوړی 
ډالر یا   10زموږ راتلونکی سا� او زموږ د ال Qه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز رسه د لw تر لwه $/

په ډیرې مرستې کولو مالتS وکSئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیيس. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ  
 رسه منظمه مرسته وکSئ. مننه 

  :له ناروې بهر د نSیوالو تادیاتو حساب DNB Bank AC # 0530 2294668د دعوت بانکي پته

 NO15 0530 2294 668 
 : Vipps: #557320 د ویپس شمېره

Support Dawat Media Center 

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, 
powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as 
little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a 

regular amount each month. Thank you 
DNB Bank AC # 0530 2294668 

Account for international payments: NO15 0530 2294 668 
Vipps: #557320 

www.dawatmedia24.com 
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  !والو ته زیریناروې میشتو پCتنو هېواد

د دعوت   (Stor Norsk-Pashto Ordbok) د نارویژي پaتو قاموس
رسنیز مرکز lخه په لیلیسرتوم کې تر السه کولی شئ. همدا راز یې  

  د 1ولو کتابپلورنxیو lخه  Norliپه 1وله ناروې کې د نوريل  مینه وال 
نومرې په ویلو او Qودلو  ISBN د لیکوال د نوم، د کتاب د نوم او یا

په مستقیم ډول د   کې یې په اوسلورسه ستاسو له پاره غوQتلی يش  
 .نوريل د الندې مرکزي دفرت او کتاب پلورنxي lخه اخیستالی شئ

Norli - Universitetsgata i Oslo  
او هم د خپل کمون او سیمې د کتابتون، Qوونxي او پوهنتون 

کتابونونو lخه هم کتاب غوQتالی شئ تر lو یې ستاسو د استفادې 
 .له پاره واخيل

  .شمېره ورته ووایاست ISBN یوا6ې د کتاب نوم، د لیکوال نوم او د
 Stor Norsk-Pashto Ordbok نارویژي پaتو قاموس

 Mohammed Tariq Bazger لیکوال: محمد طارق بز7ر
ISBN: 978-82-691395-0-1 

Dawat Media Center 
Voldgt. 37A, 2000 Lillestrøm. 

Mobil: 90856195 
  

 

 

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

ريaتينى غw او د هغو له پاره خپريwي lوك چې د افغانستان په باره كې  
خ  د  كې  دعوت  په  كوي.  احساس  مسئوليت  د  او  ليكنو  پ فكر  شوو  رو 

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

DAWAT MEDIA CENTER, 

V/ M. Tariq Bazger,  

Voldgt.37A, 

2001 Lillestrøm, Norway 

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

ISBN: 978-82-691395-2-5 

 
Orgnr (Reg#): 985160058 

 

 [ پ\ ېد و89پا5  زموږ د ان23نت پھ ن.-والھ شبكھ 
   www.dawatmedia24.com  

 dawatmedia@gmail.com   زموږ د برFGنا لیک  پتھ:
  د دعوت بانLي پتھ: 

    DNB Bank AC # 0530 2294668  
 حساب  اتو یتاد والو .9نلھ ناروې STر د 

Account for international payments: 
NO15 0530 2294 668 

   Vipps: #557320د ويپس شمٻره: 

  %ن$ه کولی شئ د دعوت مې�یا مايل مرسته وک�ۍ: 

پته راوليwي. د دعوت مايل منبع  د بانک په   ) پيسې خپلې مرستې ( 
افغانستان خلك دي.  فعال    و د دعوت د خپلواک   د  رسنیو مرکز د 

ره ستاسو مايل مرستې زموږ د  ا ساتلو او د شوو ژمنو د پوره کولو له پ 
توب او الQه پرمخت� زیری دی. هر افغان باید تر خپله وسه  ی بریال 
احساس او  خپل مسئولیت  ،   و پر6ای د عمل ډ7ر ته راوو6ي رب د خ 

   پوره کSي وخت د عمل دی نه د خربو. 
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دعوت رسنیز مرکز ویاړي  چې د خپلو نورو فرهن�ی فعالیتونو په 
  l۲۴ن� کې  چې هغه د دعوت مجلې  خپرول،  د دعوت میVیا  

فغان سباوون ویبپاCو  تر lن�  په دې وروستیو یو  شمېر په  او ا

زړه پورې، مهم او ارزQتمن کتابونه د  خپلو  خلکو د چوپS له پاره   
خپاره کSي دي. چې دلته  په لنV  ډول  د کتاب پېژندنه او د الس  

.ته راوړلو  طریقه او  د کتاب  بیه او پوستي بیه Qوول کیwي 

  یوه افغانه Qاپیرې په کییف کې  
  لیکوال محمد طارق بز7ر 
پېaې  له مخه  لیکل شوې  او    چې د یوې ریaتنېدا کتاب    /۱

د افغان  ج�Sې د ناخوالو، نتیجو ، تاثیراتو  او په 1ولنه او خلکو  
یې اغیز، xQه په افغا) 1ولنه  کې او د یوې افغانې د دردونکې  

  او تریخ ژوند کیسه چې بالخره بدملن] ته مجبوریwي. 
نارویژي کرونه یا د هغې معادل او پوستي د   ۱۵۰د کتاب بیه  

 نارویژي کرون (د نSۍ 1ولو هېوادونو ته).  ۲۰۰رې لیا
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ميل رسالت (د محمد طارق بز7ر کارنامې) 
  لیکوال ارواQاد مصطفی عمرزی

دا کتاب چې د دعوت رسنیز مرکز او مسئول مرش بیالبیل  / ۲ 
افغانانو نظرونه هم په بر کې   او د لس�ونو مطرحو  فعالیتونه 

7<ې له پاره نه  لري د دې کتاب ژبه پaتو او دري ده. کتاب د  
مینه وال یې یوازې د چاپ د مرصف په ورکولو رسه تر السه  دی  

  ۷۰مرصف یې    کوالی يش د کتاب د چاپ بیې تر lن� پوستي
 په ورکSې رسه تر السه کوالی يش. و  ) ډالر ۷یانې ( کرون

  

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

  زموږ کاکا ُمراد (ډاک<ر ناکامورا) 
د ژوند، کار، فعالیتونو او د دغه سرت انسان په اړه د لس�ونو    /  ۳

افغانانو نظرونه او نور ډیر lه د عکسونو رسه راغونV شوي دي، د  
د   یوازې  وړیا ډول  په  کتاب هم  دا  ده،  او دري  پaتو  ژبه  کتاب 

ډالر) په ورکولو رسه هر    ۱۰نارویژی کرون یا    ۱۰۰پوستي مرصف ( 
کې وي او غواړي ورته لیwل کیدای    افغان چې د نSۍ په هر 7وټ

 يش. 
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د ماشومانو له پاره د یو نارویژي  کله چې طوطي والوت   /  ۴
او ژباړن یې محمد    کتاب ژباړه ده د کتاب لیکوال انتون ایسپیرو

پaتو   خوږه  په  پاره  له  ماشومانو  د  کتاب  دا  دی.  بز7ر  طارق 
د   دی.  شوی  چاپ  صحافت  او  قطع  Qکلی  په  او  شوي  ژباړل 

ډالر) ده او د پوستي مرصف رسه    ۱۰کرون یانې (  ۱۰۰کتاب بیه  
ډالر ده د نSۍ په هر 7وټ کې هېوادوال کوالی   ۱۵کرون یا    ۱۵۰

مرکز lخه د قیمت په بدل کې    يش دا کتاب د دعوت رسنیز
   وغواړي. 

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

 An Afghan Beauty)په ان�لیيس ژبه د کییف Qاپیرۍ / ۵
in Kiev)    تنېaچې لیکوال یې محمد طارق بز7ر دی د یوې ری

کیسې او پېaې له مخې لیکل شوی چې په 1وله د جن� ج�Sو  
د ترخو تاثیراتو له امله د یوې افغانې د ژوند د ناخوالو کیسه  

 ۱۰۰چې په پای کې بدملن] ته مجبوریwي. د دې کتاب بیه  
ل  ډالر ده چې د پوستي مرصف رسه 1و   ۱۰نارویژي کرون یانې  

ډالر کیwي چې د قیم{ په ورکSې رسه د نSۍ    ۱۵کرون یا    ۱۵۰
بهرنیو   په  کتاب  دا  کیwي.  لیwل  ته  والو  مینه  ته  7وټ  هر 
کار   د  استادانو،  دوستانو،  بهرنیو  ستاسو  کې  هېوادونو 

  همکارانو، 7اونVیانو، مل�رو له پاره هم یوه Qه ډال] ده. 
-------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 

  Stor Norsk-Pashto Ordbokپaتو قاموس   -نارویژي 
کلونو د زیار او ه;و نتیجه ده  چې    ۱۷چې د محمد طارق بز7ر د    /۶

مخونه لري په لوړ معیار چاپ او له    ۱۰۰۰لغاتونه او کتاب    1۵۰۰۰ول  
ترینه 7<ه   هېوادوال  او ډ�ارک کې هم  بر سیره په سویVن  ناروې 
اخیستالی يش. په دې کتاب رسه د هر مسلک د خاوندانو ستونزي  

ل عبارت د لومSي 1ول�ي تر پوهنتونه، په هر  تر ډېره حلیwي یا په ب 
ډول کاري چاپیریال او په کور کې د والدینو له خوا د ماشومانو ژبن]  
ستونزو په حل کې پوره مرسته کوي. د نارویژي ژبې د هر ډول لغاتو  
مانا په اسانه په کتاب کې پیدا کولی شئ دا باید هم یادونه ويش چې  

نوم لغاتونو،  یو زیات شمېر  اسانه  د  د  نورو lیزونو عکسونه  او  ونو 
پوهاوي په پار د کتاب په پای کې 6ای پر 6ای شوي دي چې دا په  
اسانه د پوهاوي په برخه کې د قاموس کارونکو رسه مرسته کوي. د  
دې کتاب شتون په هر افغا) او پaتنی کور او ستاسو په کتابتون 
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نارویژي کرون (هغه چې د دعوت    ۷۰۰ستندوی دی. د دې کتاب بیه  کې رضوري او د نارویژي ژبې په حل کې ستاسو Qه مر 
کرون ده.   ۸۵۰رسنیز مرکز lخه په مستقیم ډول تر السه کوي) او د پوست د الرې بیه یې په ناروې، سویVن او ډ�ارک کې 

   نورزی وله ناروې کې د  په 1  د ناروې د هر کتابتون lخه د الندې معلوماتو په ورکولو رسه نارویژي پaتو قاموس غوQتالی شئ.
Norli .خه یې هم تر السه کولی شئl یوxد 1ولو کتابپلورن   

 Stor Norsk-Pashto Ordbok د کتاب نوم: نارویژي پaتو قاموس
  Mohammed Tariq Bazger د لیکوال نوم: محمد طارق بز7ر

  ISBN: 978-82-691395-0-1ایس بی این شمېره: 
د پاسنیو کتابونو مینه وال او غوQتونکي کوالی يش په حضوري 
ډول یې د لیلیسرتوم په Qار (ناروې) کې یې د دعوت رسنیز  

او یا هم د بانک د الرې پیسې د دعوت ميVیا     مرکز lخه واخيل
یا د دعوت رسنیز مرکز او     AC#0530 22 94668په اکاون{  

شمېره  شمېره  په  ویپس  خپل    Vipps: #557320د  بشپ*    د 
پوستي ادرس رسه راولی4ې ستاسو د خو2ې او اړتیا وړ کتاب  

  . به ډير ژر تر تاسو درورسی4ي
 Dawt Media Centerد دعوت رسنیز مرکز دفرت  

Voldgt. 37A 
2000 Lillestrøm, Norway 

Tel: +0047 63844384 
Mobil: +0047 90856195 

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

  لیکوال: بروس ګ. ریچارډسن 
  ژباړن: رحمت اریا 

د /  ۷ ریچارډسن  بروس  2اغيل  لیکوال  امریکایی  د  چې  کتاب  دا 
iول   ژباړه ده چې  مقالو پjتو  او د    ۶۴۸بیالبیلو  په    ۵۰۰مخونه  iوکو 

شمېر wو کاله وړاندې د دعوت رسنیز مرکز له خوا په پېjور، پjتونخوا  
  xول د معتربو اسنادو په مi کې د چاپ په {ا|ه 2کلی شوی دی. کتاب

وال د لسیزو کار �ره ده. دا کتاب په �ان�*ي ډول  لیکل شوي چې د لیک
اړه ډیر اسناد 2کاره   د ش�ل iلوالې د قوماندان احمد شاه مسعود په 
کوي چې مسعود په wه ډول د روسانو یا د وخت د شوروي اتحاد رسه  
اړیکې درلودې او په wه ډول یې د هغوئ له پاره یا د هغوئ په {�ه کار  

  کاوه.   
وال کولی يش دا کتاب د ناروې په لیلیسرتوم 2ار    د دې کتاب مینه

د  هېوادوال  یې  هم  او  ک*ي.   ترالسه  wخه  مرکز  رسنیز  دعوت  د  کې 
بیه   د کتاب  تر السه کوالی يش  پوستي    ۲۰۰پوست د الرې  او  کرون 

  نارویژي کرون کی4ي. ۱۲۵مرصف یې 
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TerrorSoviet Afghanistan Ending the reign of  
By: Bruce G. Richardson 

 
د زیار نتیجه    دا کتاب د امریکایي لیکوال 2اغلی بروس ګ. ریچارډسن /  ۸

کتاب iول   د    ۱۸۰ده.  اتحاد  افغانستان د شوروي  په  کتاب  دا  لري.  مخونه 
یرغل په موده کې افغانستان او سیمې ته د لیکوال د مختلفو سفرونو د لیکنو  
د   هم  کتاب  دا  دی.  نیوونکی  کې  بر  په  عکسونو  �ینو  د  مهال  هغه  د  او 

اه مسعود په اړه ډیر معترب  شورویانو رسه د ش�يل iلوالې د قوماندان احمد ش
اسناد 2کاره کوي او د هغه چا له پاره چې غواړي پوهه يش چې احمد شاه  

  مسعود wوک او wه یې کول او wه یې وک*ل ډیر 2ه او معترب السوند دی. 
دا کتاب هم کلونه وړاندې د دعوت رسنیر مرکز له خوا په ان�لیيس ژبه چاپ  

مینه وال یې د   و په بدل کې د دعوت رسنیز مرکز  کرون  ۱۵۰شوی د کتاب 
  =w۱۵۰   +۵۵خه تر السه کوالی يش. او هم هېوادوالو ته د پوستې د الرې ( 

  ) کرونو په بدل کې لی4ل کیدای يش. ۲۰۵
  
  

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

Afghanistan: A Search for Truth 
By: Bruce G. Richardson 

دا کتاب د امریکایي لیکوال 2اغلی بروی ریچارډسن د کلونو زیار    /۹
iوکو په    ۱۰۰۰مخونه لري او د    ۴۸۰او wې*نو مجموعه ده. کتاب iول  

  ۶۹شمېر د دعوت رسنیز مرکز له خوا چاپ شوی دی. دا کتاب هم د  
د   افغانانو رسه  او  افغانستان  د  لیکوال  iول�ه ده.  لیکونو  او wو  مقالو 

اخالص له امله له نورو لویدی¨و او امریکایی لیکوالو رسه    ډیرې مینې او 
{�ې   افغانستان  د  یې  زیات  {�و  له   ªلویدی د  او  لري  توپیر  wر{ند 
محرتمې {»لی دي. د دې کتاب لوستل د هر افغان په �ان�*ي ډول  
هغوئ چې په ان�لیيس پوهی4ي او غواړي د خپل هېواد له وروستیو wو  

له مهال wخه کره معلومات تر السه او �ان    لسیزو او د شوروي د اشغال
باخربه ک*ي د دې کتاب لوستل ورته اړین دی. دا کتاب د افغانانو غیر  

  افغا دوستانو ته چې په ان�لیيس پوهی4ي خورا 2ه ډال¬ ده. 
دا کتاب هم د ناروې په لیلیسرتوم 2ار کې د دعوت رسنیز مرکز wخه  

  سه کوالی شئ. نارویژي کرونو په بدل کې تر ال  ۱۵۰د 
  )۲۷۵  =۱۲۵+    ۱۵۰او هم یې هېوادوال او مینه وال  د پوست د الرې (

 کرونو په بدل کې تر السه کوالی يش.  
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The travel ban expires automatically on 20 June 
unless the UN renews it, and key figures in the US 
administration not only want it renewed, but 
extended. But there is as yet no official US position. 
Currently only 41 members of the Taliban 
administration are affected by the travel ban after 
it was partially suspended three years ago to 
permit 14 members to participate in peace talks. 
Heather Barr, from Human Rights Watch, says at 
a minimum travel bans should be imposed on 
three individuals: Abdul-Haq Wassiq, the head of 
the intelligence agency; Sheikh Muhammad 
Khalid Hanafi, the head of the ministry for the 
promotion of virtue and the prevention of vice; 
and Haibatullah Akhundzada, the Taliban’s top 
religious leader, who reportedly played a decisive 
role in extending the ban on girls’ secondary 
education. 

 

She said: “It’s a false dichotomy to suggest that 
ending the travel ban exemption means giving up 
on engaging the Taliban. It’s time for 
governments to turn consensus that the Taliban’s 
actions are unlawful into coordinated actions that 
show the Taliban that the world is ready to defend 
the rights of Afghans, particularly women and 
girls, in meaningful ways.” 

The former Swedish foreign minister Margot 
Wallström has come out in support of the move, 
saying: “The longstanding UN ban on travel for 
Taliban leaders carries a waiver for some of them. 
Meanwhile, Afghan women can hardly leave their 
homes. The travel ban exemption should not be 
renewed without conditions: real progress for 
Afghan women and girls.” 
Annie Pforzheimer, a former deputy chief of the 
US mission to Kabul, has also urged the state 
department to act. “Suspending the travel ban 
has allowed the Taliban to pursue the diplomatic 

recognition it craves, setting in motion the 
creeping normalisation of an authoritarian and 
extremist movement that other groups will 
emulate.” 
Critics say the Taliban use overseas visits to 
mislead diplomats about the potential pluralist 
trajectory of the Taliban, and it is vital that the 
international community does not favour 
engagement for its own sake. Senior Taliban 
figures were last seen in St Petersburg for 
the international economic forum hosted by 
Vladimir Putin. 
Asila Wardak, an Afghan women’s rights activist and 
former diplomat, said: “We talk about a travel ban for 
the Taliban, well, the real travel ban is on Afghan 
women who are barely allowed to go outside their 
homes. But still, the Taliban has all the travel benefits 
it wants despite that.” 
In a statement Henrik Thune, the deputy foreign 
minister of Norway, said: “The travel ban exemption 
is first and foremost a tool to facilitate contact with the 
de facto authorities. In our opinion, this continues to 
be crucial if we want to influence the trajectory of the 
future of Afghanistan.” Norway is a member of the UN 
security council and pen-holder on the Afghan file at 
the UN, so its voice is significant. 
Edicts restricting the rights of women have been 
pouring out of the Afghan government. Most recently, 
on 17 May, the Taliban dissolved the Afghanistan 
Independent Human Rights Commission, cutting off 
a crucial source of support for Afghans facing 
violations of their human rights, including women 
and girls experiencing gender-based violence. 
Nine days later, the UN special rapporteur on the 
human rights situation in Afghanistan concluded his 
mission by describing recent measures as “fitting a 
pattern of absolute gender segregation … aimed at 
making women invisible in society”. 
Michelle Bachelet, the UN human rights 
commissioner, made no comment on the ban in her 
address to the UN human rights council, but said: 
“What we are witnessing today in Afghanistan is the 
institutionalized, systematic oppression of women. 
Limiting women’s freedom of movement negatively 
impacts almost all aspects of their lives, including the 
ability of women and their children to access and to 
participate in health services, livelihood and 
humanitarian aid.” 

The human rights council has yet to decide 
whether to have a special session dedicated to the 
discrimination facing Afghan women, but there is 
pressure from Afghan civil society for it to go 
ahead, probably in the week starting 4 July. 
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Late on Thursday, the Australian journalist 
Lynne O’Donnell said she had been “detained, 
abused and threatened” in Kabul and forced to 
tweet a retraction of previous reporting, some 
about a year old, before being allowed to leave the 
country. 
The Taliban’s foreign ministry spokesperson, 
Abdul Qahar Balkhi, said O’Donnell had been 
denied accreditation in Afghanistan “due to her 
open support for armed resistance and falsifying 
reports”. She was taken for questioning after she 
was “discovered hiding in Kabul” after being 
refused accreditation. She herself had offered to 
tweet the retraction of her stories, he claimed in 
response to her statements. 
“She was informed that she will be able to stay 
and operate in Afghanistan if she can produce 
evidence to substantiate any of the claims in her 

report ... The new Afghan government remains 
committed to the principles of freedom of press.” 
The UN report raised particular concerns about 
the Taliban’s intelligence service and the ministry 
for the propagation of virtue and prevention of 
vice. The latter has produced many of the harsh 
directives limiting the lives of women and girls in 
Afghanistan. 
They are now excluded from “most aspects of 
everyday and public life”, the UN said, including 
secondary schools and government positions, in 
a major assault on their human rights. 
It also highlighted the devastating impact of the 
economic collapse that followed the Taliban 
takeover, fuelled in part by sanctions on the new 
leadership and an abrupt halt to foreign aid that 
had funded a large part of the government and 
public services. Over half of Afghans now need 
humanitarian aid. 

 

UN urged to impose travel ban on Taliban 
leadership over oppression of women 

Campaigners say curtailing of women’s 

rights in Afghanistan means Trump-era 

waiver must be removed 

 
A woman walks by an official banner telling women to 

wear face veils in Kandahar. Photograph: EPA 

Patrick Wintour Diplomatic editor 

Human rights groups are urging the UN to end a 
Trump-era waiver that allows Taliban members 
most responsible for the oppression of women in 
Afghanistan to travel abroad. 
In a test for the international community’s 
willingness to isolate the Taliban, critics argue 
that those Taliban members curtailing women’s 
right to leave their homes 
within Afghanistan should at minimum be 
banned from leaving their country. 
The UN has imposed extensive sanctions against 
the Taliban, but the security council is due to 
debate next week whether to impose a travel ban 
on all its leading members as a way of signalling 
that the Taliban’s route to international 
recognition, let alone legitimacy, is blocked so 
long as it continues on its course of driving 
women from public life and teenage girls out of 
secondary education. 

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or 
small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media 

Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider 
supporting us with a regular amount each month. Thank you 
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Taliban presiding over extensive rights 
abuses in Afghanistan, says UN 

Allegations include 160 killings of ex-
government officials and security 
forces, torture and punishments 

 
Members of the Taliban stand guard as people gather 

for prayers at a mosque in Kandahar, 

Afghanistan. Photograph: EPA 

Emma Graham-Harrison in Kabul 

Taliban authorities have presided over 
widespread human rights abuses since they took 
control of Afghanistan last August, the UN said, 
including 160 killings of former government 
officials and members of the security forces, and 
dozens of cases of torture, arbitrary arrests and 
inhumane punishments. 
A UN report, released on the day an Australian 
journalist said she had been detained in Kabul 
and forced to tweet a retraction of her reporting, 
also detailed a broad assault on the press. In total 
173 media workers were affected by abuses 
including detention, threats, ill-treatment and 
assault. 
“[The United Nations] has documented 
persistent allegations of extrajudicial killings, 
arbitrary arrests and detentions, and torture and 
ill-treatment carried out by the de facto 
authorities,” the report, titled Human Rights in 
Afghanistan, found. 
“De facto authorities” refers to the Taliban 
government that has not been recognised by any 
member of the international community nearly a 
year after taking control. 
The UN said it was “concerned about the 
impunity” with which Taliban members appear 

to have carried out human rights violations. A 
sweeping crackdown on critics, targeting media, 
protesters and civil society activists has 
exacerbated the problem. 
“The human rights situation has been 
compounded by the measures taken by the de 
facto authorities to stifle debate, curb dissent and 
limit the fundamental rights and freedoms of 
Afghans,” the report said. 
Although civilian casualties fell sharply when the 
Taliban took control of Afghanistan and fighting 
has stopped in most of the country, the new 
government was not able to guarantee security 
for its citizens, particularly religious and ethnic 
minorities. 
Armed conflict killed 700 civilians and injured 
more than 1,400 between 15 August 2021 and 
June this year, the UN found. Most died in suicide 
attacks by Islamic State fighters, and from 
unexploded weapon remnants left behind when 
fighting ended in much of the country. 
Between 1 January and 14 August 2021, in the 
final months of intense battle, more than 2,000 
civilians were killed and more than 5,300 injured. 
The UN also highlighted inhuman punishments 
and killings of Afghans accused of so-called moral 
crimes including sex outside marriage. 
A Taliban spokesperson, Zabihullah Mujahid, 
criticised the report as “propaganda” and said the 
incidents documented were not true. “There is no 
arbitrarily kill or arrest in the country. If someone 
kills or arrests arbitrarily, the one is considered 
criminal and will face the sharia law,” he said in a 
statement on Twitter. 
The UN, which required three independent 
sources on a human rights abuse to include it in 
the report, detailed some cases where the Taliban 
had arrested individuals accused of human rights 
abuses. The UN also “appreciated the level of 
engagement to date” from Taliban authorities. 
In an apparent swipe at the UN findings, Mujahid 
also hit out at a Facebook ban on the national 
broadcaster Radio Television Afghanistan and 
the official Bakhtar news agency. “Now, you will 
understand what the west calls the freedom of 
media!? Blocking the social media accounts ... 
shows impatience and intolerance,” he wrote. 
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Javed added that in his view, Afghan SIV 
applicants have taken a back seat since the war in 
Ukraine started. 
Although US authorities maintain that they are doing 
their best to adjudicate Afghan parole and SIV 
applications, a lawsuit filed in May by the American 
Civil Liberties Union (ACLU) of Massachusetts 
against DHS Secretary Alejandro Mayorkas claims 
that the department arbitrarily shifted its standards 
for humanitarian parole for Afghans. 
“In September we were hearing … [that Afghans 
should] file humanitarian parole,” said Dan Berger, a 
lawyer at the law firm Curran, Berger, and Kludt who 
is supervising the ACLU lawsuit. “Sometime around 
the late fall, early winter, the messaging changed.” 

During the Kabul airlift in late August, Mayorkas 
authorised US Customs and Border Protection 
(CBP) officers to parole certain Afghans, 
including those eligible for SIV. And according to 
the ACLU complaint, US Citizenship and 
Immigration Services (USCIS) promoted 
humanitarian parole as a solution for people 
trying to escape the crisis in Afghanistan. 
But the complaint states that after the US had 
received “tens of millions” of dollars in 
application fees, USCIS changed the rules for 
parole, leading to denials or indefinite delays for 
thousands of people. 
According to a DHS spokesperson, USCIS 
received more than 46,000 properly submitted 
parole applications from Afghans between July 1, 
2021, and June 2, 2022, of which the vast 
majority remain unadjudicated. Only 297 
Afghans were approved during that time. 
Meanwhile, under the Uniting for Ukraine parole 
programme for Ukrainian refugees announced on 
April 21, more than 38,000 Ukrainians have been 
authorised to travel to the US according to the 
DHS, in addition to more than 22,000 
Ukrainians who arrived on other types of parole 
outside the programme. Another 34,000 
Ukrainian nationals have also arrived on visas 
since March 24. 
“I think a lot does have to do with political will,” 
Berger said. “The programme that’s been set up 
for Ukraine, I’ve had people get here in weeks, 
literally, with very little processing and no filing 
fee.” 
According to the DHS spokesperson, this is 
because it is thought that Ukrainians will return 

to their country after the conflict, while Afghans 
will require permanent resettlement in the US. 
On the SIV front, a spokesperson for the State 
Department maintained that it is committed to 
“streamlin[ing] the SIV programme,” and is 
“developing processing alternatives” for those 
unable to reach countries where US consular 
services are available. 
But even if Afghans make it to third countries, their 
problems are far from over. Sardar, an SIV applicant 
who relocated to Pakistan in May with the help of 
EVAC, an American non-profit organisation, will 
likely have to wait for a decision on his case without 
the right to work in Pakistan after the US delayed his 
case by eight months. 
The US evacuated some 116,000 people during the 
Kabul airlift in August 2021, and according to the 
DHS, more than 79,000 Afghans have arrived in the 
US since then. However, due to the chaotic nature of 
the airlift at that time, not all the evacuees were from 
groups thought to be in jeopardy. 
According to Berger, there was a window to rectify the 
problem by the swift processing of humanitarian 
parole applications for eligible Afghans at that time 
but creating a programme like the current one for 
Ukrainians remains unlikely. 

For Zahra, her options for evacuation are 
dwindling, and if her humanitarian parole 
requests remain undecided, she can only hope 
her family gets the SIV – but not her. She says she 
has little hope in Afghanistan where there are few 
work opportunities and secure existence. 
“I don’t think there is going to be a hope in what 
next is coming,” she said. 
“It’s like a hell, like you are burning in a fire every 
second. I’m completely disappointed from life,” 
she added.          SOURCE: AL JAZEERA 
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Zahra and several of her family members have 
applied for the special immigrant visa (SIV) 
programme, open to people who worked with the 
US forces in Afghanistan and Iraq. Yet, as her 
own SIV case languished, she also decided in 
October 2021 to apply for humanitarian parole, a 
procedure that allows certain at-risk applicants to 
temporarily enter the US. Her SIV case was 
eventually denied by the State Department in 
January 2022 and Zahra then placed all her 
hopes on the parole process. 
But to her dismay, she has not received any 
response to her application in almost nine 
months – and since March, has watched 
Ukrainians being processed more easily. 
According to US Department of Homeland 
Security (DHS) statistics, more than 60,000 
refugees fleeing the war in Ukraine have received 
parole or flight authorisation to the US under a 
Ukraine-focused parole programme between 
March 24 and June 23. 
“I even cried actually,” Zahra said when she saw 
how much more concern the Ukrainian conflict 
generated. 
This leaves thousands of at-risk Afghans in limbo 
in third countries or in many cases in hiding from 
the Taliban government as they wait for their 
humanitarian parole applications and SIV cases 
to be processed. 
The Taliban had promised amnesty to those who 
worked under the previous Western-backed 
government but reports of the group’s fighters 
allegedly killing people have instilled a sense of 
fear among Afghans affiliated with the previous 
administration, various international 
organisations and the US. 
Now, having watched Ukrainian refugees receive 
comparatively quick processing – first under the 
general parole programme and later under the 
one the US set up specifically for Ukrainians in 
April – many Afghans have expressed frustration 
with what they see as discriminatory treatment by 
US immigration agencies, which has 
compounded the deep psychological distress 
many had already been experiencing as they wait 
to be evacuated. 

Abdullah, 25, worked for years with the Afghan 
army as a cybersecurity engineer and after the fall 
of Kabul, started receiving threatening phone 
calls from Taliban members. When he changed 

his phone number, the Taliban authorities sent 
his family a court summons. So when he heard he 
could apply for humanitarian parole he was 
overjoyed. 
“Suddenly news came that there is a programme, 
humanitarian parole. If you apply for that, all 
Afghans that are at risk are eligible for this 
programme,” he said. “The hope I lost, I got that 
hope back.” 
But Abdullah, who applied in October, has now 
lost hope. In May, he fled to Iran in the hope of 
getting a visa to Brazil. 

Although Abdullah is glad Ukrainians are able to 
seek shelter in the US, he said he feels 
disappointed and discriminated against. 

All eight Afghans Al Jazeera spoke with, including 
Abdullah, said the disparities between the 
handling of Afghan and Ukrainian immigration 
cases, together with the vagaries of their long visa 
processes, have affected their mental health. 
Fawzia, an SIV applicant who relocated to 
Pakistan from Kabul in early May for her visa 
interview at the US embassy there, landed in the 
hospital twice that month due to panic attacks 
after she received an initial refusal of her 
application through the consular system. 
She later found out that the refusal did not 
necessarily mean the end of her case, but the 37-
year-old was nevertheless devastated. 
“In Afghanistan, the Taliban might kill the 
person,” Fawzia argued, “but being this much 
disappointed, that 100 percent will kill the 
person.” 
Javed, 38, an SIV applicant in Kabul, said he lives 
in fear every day because he worked as an 
operations manager and translator at Bagram 
airbase, the largest US military installation in 
Afghanistan. 
“Be sure, they will kill me, suddenly, without any 
daylight,” he said, noting that he has already been 
interrogated twice by the Taliban but was able to 
conceal his past work. 
According to a January report, the UN has 
received “credible allegations” that Taliban 
authorities and their allies have killed individuals 
who previously worked with the US-led coalition 
in Afghanistan. 
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“The location of the old man’s body has proved an 
intractable problem for Mr Robert-Smith’s case. 
We say it’s proved a problem for his case because, 
in fact, the old man’s body was inside the tunnel 
courtyard.” 
Closing submissions for the newspapers are 
expected to continue until late this week before 
Roberts-Smith’s lawyers will have the 
opportunity to make their closing submissions. 
A judgment is not expected for several months. 

… as you’re joining us today from Norway, we 
have a small favour to ask. Tens of millions have 
placed their trust in the Guardian’s fearless 
journalism since we started publishing 200 years 
ago, turning to us in moments of crisis, 
uncertainty, solidarity and hope. More than 1.5 
million supporters, from 180 countries, now 

power us financially – keeping us open to all, and 
fiercely independent. 
Unlike many others, the Guardian has no 
shareholders and no billionaire owner. Just the 
determination and passion to deliver high-impact 
global reporting, always free from commercial or 
political influence. Reporting like this is vital for 
democracy, for fairness and to demand better 
from the powerful. 
And we provide all this for free, for everyone to 
read. We do this because we believe in 
information equality. Greater numbers of people 
can keep track of the events shaping our world, 
understand their impact on people and 
communities, and become inspired to take 
meaningful action. Millions can benefit from 
open access to quality, truthful news, regardless 
of their ability to pay for it. 

 

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

Afghans in US immigration limbo watch  

Ukrainians breeze through 
Thousands of at-risk Afghans continue to wait 
for their humanitarian parole and visa 
applications to progress. 

 
Having watched Ukrainian refugees receive comparatively 

quick processing under their own parole programme, 

Afghans express frustration with what they see as 

discriminatory treatment by US immigration agencies 

[File: EPA] 

By Michal Kranz 

Zahra was heading home from work on June 23 
in business attire and a headscarf when she was 

stopped at a checkpoint manned by Taliban 
guards in Afghanistan’s capital, Kabul. They 
reprimanded her for not wearing clothing they 
deemed appropriate and demanded that she 
instead wear a head covering that conceals 
everything besides the wearer’s eyes. 
“Many times, the [Taliban] stopped us on the 
street,” Zahra said, adding that on some 
occasions, fighters have even pointed guns in her 
face and yelled at her. “I changed my outfit 
because I have no choice.” 
After returning to power last August, the Taliban 
imposed sweeping restrictions on women, including 
the types of jobs they could do. According to the 
International Labour Organization, the share of 
women in employment is expected to fall by 21 
percent by mid-2022, 
Zahra – who is not using her real name for security 
reasons (like all Afghans mentioned in this story) – 
said she is able to work in the United Nations 
compound in Kabul thanks to an agreement the 
organisation reached with the Taliban. However, her 
brother, who worked with the United States military 
in Afghanistan, received two letters containing death 
threats from the Taliban in March and has been forced 
to remain in hiding. 
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Roberts-Smith might suffer consequences for 
doing something he did not think was wrong”. 

Roberts-Smith is suing the Age, the Sydney 
Morning Herald and the Canberra Times for 
defamation over 2018 reports he alleges defame 
him as a war criminal and murderer. He denies 
any wrongdoing. 
The newspapers are defending their reporting as 
true, including allegations Roberts-Smith 
committed six murders while deployed 
to Afghanistan as a member of the SAS, was a 
bully and a perpetrator of domestic violence. 
On Tuesday, Owens said the soldiers subpoenaed 
to give evidence by the newspapers were reluctant 
to appear in court, had not communicated or 
colluded, and had no reason to lie, but that, by 
contrast, Roberts-Smith, and the witnesses called 
by him, were motivated to present false evidence. 
“The other side of the option for Your Honour, is 
a group of closely associated witnesses bound by 
ties of strong friendship, business, and in some 
cases, criminal interest,” Owens said. 
“Each of whom has a powerful motive to lie, and 
each of whom, we say, gave dishonest evidence to 
Your Honour.” 
Owens accused several of Roberts-Smith’s 
witnesses of “outright dishonesty”, giving 
evidence that was contradicted by documentary 
evidence and countervailing testimony before the 
court. 
The court heard in significant detail submissions 
on evidence regarding one of the key allegations 
against Roberts-Smith: that the Victoria Cross 
recipient had been involved in the murders of two 
men discovered hiding in a tunnel at a compound 
called Whiskey 108, in the village of Kakarak in 
southern Afghanistan in 2009. 
The newspapers allege the two men were 
unlawfully killed during the mission: one, a 
disabled man who had a prosthetic leg, was 
allegedly “frog-marched” outside the compound, 
thrown to the ground and machine-gunned to 
death by Roberts-Smith; the second, an elderly 
man, was allegedly murdered by an 
inexperienced Australian SAS soldier on the 
orders of his superior, Roberts-Smith, in a 
“blooding” incident. 
Roberts-Smith denies the killings ever happened 
as alleged. He told the court consistently “no men 
came out of the tunnel”. 

Roberts-Smith said he killed the man with the 
prosthetic leg, but encountered him outside the 
compound where the man was armed with a rifle, 
and running around a corner. The man was a 
legitimate insurgent target who posed a threat to 
Australian soldiers and was lawfully engaged and 
killed, Roberts-Smith told the court. 
The newspapers allege the elderly man was 
executed on Roberts-Smith’s orders inside the 
compound’s courtyard, near to the entrance of 
the tunnel. Person 4, the junior trooper alleged to 
have been ordered to kill the man – and to have 
pulled the trigger – refused to answer questions 
about his actions at Whiskey 108, on the grounds 
of self-incrimination. 
But Roberts-Smith told the court the elderly man 
was shot and killed in action outside the 
courtyard by another Australian soldier whose 
identity he does not know. Roberts-Smith told the 
court the elderly man’s body fell about three 
metres from that of the man with the prosthetic 
leg, and was left outside the courtyard. 
After initially telling the court the elderly man’s 
body was “dragged back behind the wall”, 
Roberts-Smith changed his evidence, saying he 
recalled the body was not moved after he was 
killed. 
Owens told the court there was corroborated and 
unchallenged testimony the man’s body fell 
inside the courtyard and was seen there by 
soldiers and documented as being there. 
In his submission, Owens cited the testimony of 
the Australian soldier who documented the 
bodies of Afghan nationals killed on the mission: 
that soldier, Person 18, told the court the elderly 
man’s body was “inside the compound … roughly 
near the tunnel entrance”, and that his 
contemporaneous reporting on the body’s 
location – “NW CORN [north-west corner] 
Tunnel” indicated it was lying inside the tunnel 
courtyard. 
Owens said photographs taken of the elderly 
man’s body show chopped grass near to his body, 
the kind that was found disguising the tunnel 
entrance, as well as cooking structures and a 
container of palm oil – items typically found 
inside, not outside, compounds. 
It was submitted that this evidence was an 
“intractable problem” in Roberts-Smith’s version 
of events. 
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Ben Roberts-Smith’s defamation trial hears 
Australian SAS soldiers ‘turned a blind eye’ to 

alleged war crimes 
In closing submissions, newspapers’ lawyer 
accuses several of Roberts-Smith’s 
witnesses of ‘outright dishonesty’ 

 Follow our Australia news live blog 
for the latest updates 

 Get our free news app, morning email 
briefing and daily news podcast 

 

 
Ben Roberts-Smith is suing the Age, the Sydney 

Morning Herald and the Canberra Times for 

defamation over reports he alleges defame him as a 

war criminal and murderer. He denies any 

wrongdoing. Photograph: Dean Lewins/AAP 

Ben Doherty 

A powerful omertà within Australia’s SAS caused 
soldiers to “turn a blind eye to the most 
despicable and egregious breaches of the laws of 
war”, Ben Roberts-Smith’s long-running 
defamation trial has heard. 
On the second day of closing submissions, 
Nicholas Owens SC, acting for the newspapers 
being sued by Roberts-Smith, said witnesses, 
including those called by the newspapers, were 
reluctant to report alleged war crimes because of 

a “pervasive culture” that forced new soldiers in 
particular to “toe the line” of the regiment’s 
culture. 
“People were willing to turn a blind eye to the 
most despicable and egregious breaches of the 
laws of war,” Owens said, discussing the 
testimony of a junior SAS trooper who told the 
court he witnessed Roberts-Smith machine-gun 
to death an unarmed disabled man, and order 
another junior soldier to execute an elderly man 
during a mission in 2009. 
“It is … a humanly understandable flaw in a 
person who has worked very hard to achieve 
something where there is a culture that says ‘don’t 
rock the boat’. 
“It doesn’t reflect well on anyone.” 
Another soldier on the same 2009 mission, 
raiding a compound codenamed Whiskey 108 in 
the southern Afghan village of Kakarak, told the 
court he saw Roberts-Smith kill the disabled man, 
telling the court he believed it was an “exhibition 
execution”. 
Anonymised before the court as Person 24, he 
told the court he had been compelled by force of 
subpoena to give evidence: “I still don’t agree 
with the fact[Roberts-Smith] is here, under 
extreme duress, for killing bad dudes we went 
there to kill.” 

 

 

Owens, in his closing submission, said Person 
24’s reluctance to testify “rather removes any 
obvious motive to lie to get Mr Roberts-Smith in 
trouble when he is clearly troubled that Mr 
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Relocation backlogs 
The protest comes as the US has faced a tidal 
wave of Afghan refugees seeking entry into the 
country since the Taliban took control of 
Afghanistan in August 2021 amid the withdrawal 
of the US and other NATO forces stationed there. 
But there are backlogs of applicants in 
programmes to relocate Afghan refugees to the 
US, partly because of the pandemic and also due 
to Ukrainians fleeing Russia’s invasion of their 
country. 
One programme offers special immigrant visas 
(SIVs) to Afghans who worked directly for the US 
government or for companies that contracted 
with the US government but is notorious for 
having a difficult bar of entry. 
Shortly before the fall of Afghanistan, the US 
Department of State also announced the Priority 
2 (P-2) designation, an extension to the US 
Refugee Admissions Program. It gives priority to 
Afghans who do not meet the more stringent SIV 
criteria, but who worked in support of US and 

NATO forces, for US media organisations or 
NGOs, or on US-funded projects. 
Afghans living abroad can also apply for 
humanitarian parole, which grants emergency 
access to the US. That was what was granted to 
the 76,000 Afghan citizens evacuated to the US 
amid the chaotic withdrawal from Afghanistan. 
However, CBS News reported in June that over 
90 percent of fully adjudicated applications for 
that status from Afghans outside of the US have 
been rejected since July 2021. 
The US Embassy in Madagascar & Comoros did 
not immediately respond to a request for 
comment from Al Jazeera regarding the refugees’ 
situation. 
Bahar said the decision to protest on Monday was 
spontaneous. 
“We just decided, we will sit here for days, we are 
not going anywhere,” he said. “We don’t have 
money to pay for our rent. Many of us have no 
money for food, so where do we go? Why do they 
not give us a result?” 

SOURCE: AL JAZEERA 
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Afghan refugees protest delayed visas at US embassy 

in Madagascar 
Afghan refugees living in the east African island 
nation say they lack basic support and want to 
be relocated to the US. 

 
Afghan refugees gather outside of the United States 

embassy in Madagascar [Photo courtesy of protesters] 

By Joseph Stepansky 
A group of refugees from Afghanistan has 
gathered in front of the United States embassy in 
Madagascar’s capital, Antananarivo, calling for 
their cases to be expedited after years of waiting. 
At least a dozen Afghans including both adults 
and children gathered on Monday outside the 
embassy premises, saying they had applied for 
the US Refugee Admissions Program in 2019, but 
were yet to receive any updates until two months 
ago, when they had interviews with a US 
Citizenship and Immigration Services (USCIS) 
agent. 
Since then, their wait for answers has continued, 
they said. 
“They said after one month they give us the result, 
after now they haven’t given the result,” claimed 
one refugee, Ahmadullah, who like the others 
gathered asked to only use his first name for fear 
of retribution against his family in Afghanistan. 

“We have no word,” he told Al Jazeera. “We 
have nothing.” 

Bahar, a spokesman for the group, told Al Jazeera 
by video chat from the protest “They make us a 
hostage since 2019 … Now we are sitting here in 
this rain. We will not leave until we get this 
answer.” 

Those gathered said they had worked in support 
of either NATO forces or US and foreign 
companies and non-profits in Afghanistan, and 
as a result, faced Taliban retribution if they 
returned to their home country. 
Bahar, a former IT manager at the Afghan central 
bank, told Al Jazeera that he had previously 
worked with the US Agency for International 
Development (USAID) and his family had 
provided land and support to US-based NGO 
Morning Star in their home village of Jegdalek. 
He fled to Madagascar in 2018 after his mother 
was killed in a Taliban attack. 
Another woman who sat in front of the embassy, 
Bibi Maria, said she fled Afghanistan that same 
year with her four children after the Taliban killed 
her husband, who she said was a supplier for US 
and NATO troops. 
Some of those gathered carried signs with Afghan 
flags that said “please merci [sic] on us” and “we 
want results”. 
With few options for travel available, the fleeing 
Afghans said they had chosen Madagascar 
because they could get a visa on arrival. 
As of April, there were 20 United Nations-
registered Afghan refugees in the country, 
according to the UN High Commissioner for 
Refugees (UNHCR). While the refugees receive 
some basic support through a local UNHCR-
affiliated organisation, they are unable to work, 
and they say their children are unable to go to 
school and that access to healthcare remains 
severely limited. 
The UN has said that while Madagascar offers 
refugees and asylum seekers protection from 
expulsion or forced return to their home 
countries, it has no law to provide them with 
social support, work authorisation, or healthcare. 
Meanwhile, the island nation’s economy has 
struggled amid the coronavirus pandemic. About 
77 percent of the population lives in poverty, 
which is compounded by regular natural 
disasters. 
“We don’t have anything now,” Bibi Maria said 
through a translator. “No money. My children are 
sick. Where do we go?” 
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questioned this, an official rudely told me to get 
out of his office and said that my demotion was 
not negotiable.” 
Several attempts by the Guardian to seek a 
response and clarification from Taliban officials 
at the ministry went unanswered. It is not clear if 
women from other state departments have also 
been asked to send male relatives to do their job. 
However, Maryam said she was aware of at least 
60 female colleagues from the finance 
department who had received similar calls. 
“The Taliban have a history of eliminating 
women, so hearing this is not surprising or new,” 
said Sahar Fetrat, assistant researcher with the 
women’s rights division at Human Rights Watch 
(HRW), which has documented extensively the 
Taliban’s atrocities against women since they 
took over Afghanistan. 
In a report this year, HRW investigated the loss 
of women’s jobs and livelihoods in Ghazni 
province since August 2021, when the Taliban 
seized power in Kabul. “Nearly all the women 
interviewed who previously had paid 
employment had lost their jobs,” an interviewee 
said in the report. 
“Only female healthcare workers and teachers 
can go to work. Women working in other fields 
are forced to stay home now.” 
Fetrat said: “Within the Taliban’s misogyny, 
women belong to men, as a property and an 
object representing the honour of the family. 
“Therefore, in some cases like this they give 
women’s jobs and titles to women’s male 
relatives, and in other cases like the hijab, they 
punish women’s close male relatives for women’s 
public conduct and clothing,” she added, 
referring to an earlier ban that criminalised 
women’s clothing. According to the decree, issued 
in May, the male “guardians” of women who 

appeared in public “uncovered” would be fined 
and jailed for the offence. 

 

 

Fetrat said these policies imposed new standards 
of “harmful behaviour in society, and that is 
normalisation of the objectification of women. It 
has a clear message for men, and especially 
younger men, that they ‘own’ women in their 
families and they must act as a moral authority 
and actively police women’s conduct.” 

Maryam and her colleagues are mobilising to 
protest against Taliban policy. “We do not accept 
their order and we will try to get them to change 
it,” she said. 
“We have created a group of female employees of 
the ministry. We are negotiating now, and we will 
demonstrate if they don’t hear us,” she added, 
urging the international community to extend 
support and solidarity. 
The country is in the grip of a severe economic 
and humanitarian crisis. According to the UN, 20 
million people now face acute hunger, more than 
9 million have been displaced since the Taliban 
took power, and severe drought has affected 
farming. 
* Name has been changed to protect her identity 
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Send us a man to do your job so we can 
sack you, Taliban tell female officials

As economy collapses, women from 
Afghanistan’s finance ministry say 
they have been asked to suggest 
male relatives to replace them 

 

A teacher at a school in Kabul. Only female 

healthcare workers and teachers can still go to work. 

Women working in other fields are forced to stay 

home now. Photograph: Aamir Qureshi/AFP/Getty 

Zuhal Ahad 

The Taliban have asked women working at 
Afghanistan’s finance ministry to send a male 
relative to do their job a year after female public-
sector workers were barred from government 
work and told to stay at home. 
Women who worked in government positions 
were sent home from their jobs shortly after the 
Taliban took power in August 2021, and have 
been paid heavily reduced salaries to do nothing. 
But several women told the Guardian they had 
received similar calls from Taliban officials 
requesting they recommend male relatives in 
their place, because the “workload in the office 
has increased and they need to hire a man instead 
of us”, according to one woman who did not wish 
her identity to be revealed. 
 
Sima Bahous, executive director of UN 
Women, said in May: “Current restrictions on 
women’s employment have been estimated to 
result in an immediate economic loss of up to 
$1bn – or up to 5% of Afghanistan’s GDP. 

“There is almost universal poverty in the 
country,” she added. “An entire generation is 
threatened by food insecurity and malnutrition.” 
Maryam*, 37, received a call from the HR 
department of the Afghan ministry of finance, 
where she had worked for more than a decade. 
She said: “I was asked to introduce a male family 
member to replace me at the ministry, so I could 
be dismissed from the job.” 

Sima Bahous, director of UN Woman. ‘An entire 

generation is threatened by food insecurity and 

malnutrition,’ she warned in May. Photograph: 

Rex/Shutterstock 

Her voice quivering with frustration, Maryam, 
said she had worked her way up over many years 
within the ministry to head of the department. 
“How can I easily introduce someone else to 
replace me?” she asked. “Would he be able to 
work as efficiently as I have for so many years? 
“This is a difficult and technical position I was 
trained for and have years of experience in. And 
even if he could do the same work eventually, 
what would happen to me? 
“Since they came [to power], the Taliban have 
demoted me and reduced my salary. I cannot 
even afford my son’s school fees. When I 
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One worker at an international aid agency said 
the UN’s terms for funding are not only 
unrealistic but make it more difficult for aid 
agencies to engage with smaller local 
organisations, including female-led ones. 
“They say they want us to work more with 
women-led NGOs, but they have these ridiculous 
standards that many really local organisations 
can’t meet. How many small women or youth-led 
organisations in Laghman [province] have a 
finance team that is compliant with some specific 
accounting standard,” said the aid worker, whose 
work does not allow them to be identified. 
The aid worker said the severity of these 
guidelines leads to a situation where the NGOs of 
former politicians and businessmen often 
accused of corruption and fraud are the only ones 
that would qualify. 
Though criticism of the UN is nothing new in 
Afghanistan, there are others who have 
reservations about adopting Silicon Valley-type 
methods of aid in developing countries. Academic 
Taye says while Aseel is providing a much-needed 
service, there are still questions about regulation. 
“In theory, the more apps, the more options and 
people around the world can donate to whatever 
cause they want, but this also could mean very 
little monitoring, protection and accountability.” 
This lack of monitoring is where Taye says the UN 
could have an upper hand on apps like Aseel, “the 
UN is no saint, but there are more checks and 
balances to how it operates” in general. 

Turning a traditional aid model on its head 

Usually, local NGOs rely heavily on foreign 
embassies, international organisations and the 
UN, but Khalid, a former World Bank worker 
himself, has turned the traditional models of aid 
work in Afghanistan on its head, relying entirely 
on donations made by individual users on the 
app, for their distributions. 
After the fall of Kabul last year, Aseel used the 
funds it had raised for its initial marketplace 
business to launch an emergency response 
operation and to cover operational costs 
associated with that. Now it has added a tip 
function to each donation which goes toward 
covering those costs. Most donors add a tip, says 
Hasaand, the lead distributor, adding, “All of the 
donations that we receive go towards the 

beneficiaries and the cost required to get them 
the assistance.” 
According to Khalid, this direct relationship 
between the donor, Aseel and the recipient is one 
of Aseel’s strongest assets. 
“You can buy a specific aid package for somebody 
that you know in Afghanistan and be confident 
that it will get delivered directly to them. You 
can’t do that with these international NGOs or the 
UN or World Bank,” he said. 
This direct, human touch led to great amounts of 
free, word-of-mouth advertising. “Everyone who 
donated would tell someone else, it just kept 
growing and growing.” 
Since August, the Aseel team has reached more 
than 212,000 people, all of which was funded 
through individual donations made through 
credit and debit cards, including by Afghans 
outside the country. 
Most importantly, Khalid said Aseel is entirely 
transparent about its beneficiaries, by creating 
what they call an “Omid”, or hope, card for each 
beneficiary, which allows the Aseel team then to 
share all the details about an individual 
beneficiary with a specific donor. 
The Aseel team keeps its efforts local and buys 
products for distribution from local wholesalers 
and converts donations into cash through the 
number of crypto exchanges that have opened up 
in Kabul over the last two years. 
Working with local wholesalers was a very 
deliberate decision for Khalid, who said he 
“Wanted to support the Afghan economy and not 
take over the whole supply chain ourselves.” 
Khalid said he wants Aseel and other ventures 
that are looking to give back to the community to 
grow larger, not only because of the help they can 
provide but also as a way to challenge UN 
hegemony. 

“I don’t see any problem other than the UN losing a 

huge opportunity to expand their own operations.” 

SOURCE: AL JAZEERA 

 

 

 

If there were ever a time to join us, it is now. Every 
contribution, however big or small, powers our 
journalism and sustains our future. Support the 

Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only 

takes a minute. If you can, please consider 
supporting us with a regular amount each 

month. Thank you 
 

75 / 80



5 | P a g e  

 

LET AFGHANS DETERMINE THEIR OWN FUTURE IN THEIR OWN COUNTRY AFGHANISTAN 
 

“We were able to cut out the middleman,” said 
Ihsan Hasaand, the lead distributor. Hasaand 
also led a team of fewer than 10 people to Paktika. 
Being an entirely Afghan team, including 
residents of the affected areas, was also a big 
advantage when dealing with Taliban authorities 
who were very receptive to the Aseel team once 
they proved that they were singling out “the most 
vulnerable” families that had lost several people 
in the earthquake. 
Khalid said the government, which is struggling 
under the weight of the international sanctions 
and aid cutbacks, has been supportive of their 
efforts specifically because they have no interest 
in “lining up 60,000 people for a distribution.” 
Instead, Khalid said Aseel wants to focus on 
assisting one family at a time. 
Afghans, as aid distributors and recipients, have 
been critical of large-scale distributions, which 
they say are usually poorly run and create the 
opportunity for fraud and corruption at all levels. 

Khalid says initially the Ministry of Information 
and Culture did ask for a representative to come 
to the ministry for questioning, but he said the 
authorities quickly changed their stance to one of 
appreciation and support, “they said that this 
operation needs to scale.” 
But some people fear that Aseel’s efficiency and 
good work is actually creating a situation wherein 
the government can pass off some of its 
responsibilities to NGOs and private companies, 
rather than coming up with their own 
mechanisms. 
Safiullah Taye, an Afghan academic whose work 
focused on subnational aid allocation in 
Afghanistan between 2002-2018, says the actual 
responsibility of responding to disasters and 

emergency situations lies solely with a nation’s 
government. 
“Despite its noble intentions, an app should not 
be seen as a replacement for the responsibility of 
a government” to provide for its people, Taye told 
Al Jazeera. 
Taye also worries that Aseel and other potential 
apps may lack the tools and capabilities to scale 
up at a time when 22 million people are at risk of 
starvation, “It is really hard to see how this app 
could take the load that even smaller NGOs carry 
… Aseel can be efficient with smaller parcels, but 
given what the demand is, Aseel would have to 
operate as a major business enterprise” to reach 
all the people in need. 

Each beneficiary gets a card (pictured) which lets a 

donor track their donation [Handout: Aseel] 

UN, an archaic institution 

But Khalid does not think the solution lies in 
agencies such as the United Nations. 
Since no country currently recognises the 
Taliban’s Islamic Emirate as the official 
government of Afghanistan, the UN has been put 
in charge of transferring international aid to 
other foreign and local NGOs, which aid workers 
say has made their work much more difficult. 
Khalid said the UN relies on an “old mentality 
and operational methods” to deal with the 
enormous humanitarian crisis that has been 
caused by the sanctions. 
Since the UN is the sole source of aid contracts in 
the country, it places an inordinate amount of 
power in the hands of a bloated, archaic 
institution that Khalid says does not understand 
how to properly work at a local level. 
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country is collapsing,’” Nasrat Khalid, the 
founder, told Al Jazeera by phone. 
As an Afghan who grew up in Pakistani refugee 
camps before returning to Kabul in 2009, Khalid 
felt the chance to provide some aid to the Afghan 
people was worth the risk to his business. The 30-
year-old recalls a conversation he had at the time 
with Aseel’s Kabul-based Technical Lead, 
Mohammad Nasir, who grew up in refugee camps 
in Pakistan during the civil war and Taliban rule 
of the 1990s. 
Nasir told his friend that thousands of Internally 
Displaced Persons (IDPs) from several northern 
provinces that had been taken by the Taliban, 
were flooding into the capital. This rush of 
desperate families who escaped a Taliban 
blitzkrieg in the middle of the night reminded 
Nasir of life in the refugee camps across the 
Durand Line. 
“It’s not the same Kabul. We’re losing hope,” he 
said to Khalid. 
This spurred Khalid into action. He ordered his 
team in Afghanistan to take the $42,000 they had 
in profit and use it to help the people. They 
started creating emergency food packages of rice, 
flour, cooking oil, tea and lentils, to deal with the 
hunger crisis the UN said could affect 22 million 
people. From there, they began selling, at cost, 
wood for winter, first-aid kits, diapers, tents, 
baby formula, scarves, blankets and tents. 
Since they already had a relationship with more 
than 400 vendors, they were able to source many 
of the materials very quickly. 

All of which could be bought directly through 
their mobile app by anyone with a smartphone 
anywhere in the world. 
Because they were a consumer-based startup and 
were not reliant on foreign funding, Aseel did not 
have to worry about the aid cutbacks. They just 
needed to make sure their customers could still 
use the app to buy things. So instead of selling 
handmade glass from Herat or carpets from 
Faryab, they created different care packages 
customers could buy with their credit cards 
anywhere in the world. Those packages would 
then be distributed one by one to needy families. 
Almost a year later, that shift and a focus on 
engaging directly with on-the-ground 
communities enabled the team to respond 
quickly to the earthquake. They were on the road 

to Paktika’s Gaiyan district, the epicentre, by 
early the next morning. Unlike many other large 
international organisations, Aseel already had 
contacts in Sharana, the capital of Paktika and 
Gaiyan and Orgun, two of the most heavily 
affected districts. 
“We are very, very local,” Aseel’s founder Khalid 
said by phone from the United States, where he 
has been based for the last four years. Of the 42 
people currently employed by it, the majority are 
based in Afghanistan, and all are young Afghans. 

‘Local knowledge’ 

Khalid says his team’s response to the 
earthquake, getting in a car and driving nine 
hours to the affected districts, is an example of 
how he wants all aid distribution to be handled in 
Afghanistan going forward. 
“Plane-based cash delivery with bullet-proof 
vehicles and trucks, that’s not the way to go any 
more.” 
Rather than large-scale, high-profile operations 
that require security escorts, layers of 
bureaucratic red tape and flying in staff from 
outside countries, Khalid says Aseel is “relying 
entirely on local knowledge” for their operations. 

The June 21 earthquake killed at least 1,100 people 

[File: Ali Khara/Reuters] 

To do this, they have reached out to 180 young 
Afghan volunteers across 25 provinces whom 
they call “Atalan”, the word for heroes in Pashto. 
These Atalan go to different communities to 
conduct multi-step surveys and assessments to 
identify the most vulnerable in each community. 
Each Atalan is compensated with a phone card, 
which helps them to enter the data on the app and 
300 Afghanis ($3) for every delivery. 
To describe the Atalan process, Khalid turns to 
Silicon Valley, saying each Atalan is like an Uber 
driver who is given a gig in their area, “One will 
go do the initial survey to see how many people 
are in a house, how many of them have an 
income, the condition of their home and so on, 
then, another will go do a follow-up to verify the 
initial findings.” 
Again, this served them well in the earthquake 
response. 
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How one mobile app is helping Afghans send aid 

The consumer-based startup pivoted to let 
donors buy aid kits to provide to locals hit by an 
earthquake last month. 
 

The Aseel team keeps its efforts local and buys their 

products for distributions from local wholesalers 

[Handout/Aseel] 

By Ali M Latifi 

Gardez, Afghanistan – Over the last year the 
Afghan people have faced a number of upheavals 
— the end of the US occupation, the Taliban’s 
return to power and sanctions — and tragedies — 
a series of ISIL (ISIS) group bombings on places 
of worship and the Kabul Airport. But it was last 
month’s 5.9-magnitude earthquake that really 
rallied Afghans all over the country to reach out 
and help the thousands of victims. 
The June 21 earthquake reportedly killed at least 
1,100 people and left more than 1,500 injured in 
the southeastern provinces of Paktika and Khost. 
Those numbers startled Afghans inside and 

outside the country and spurred them into action, 
as groups of volunteers headed towards the 
remote districts of Gaiyan, Spera, Barmal and 
Orgun. 
One of the first ones to set out from Kabul was the 
team behind Aseel, a mobile app originally 
designed to sell Afghan-made handicrafts to 
global markets. Over the last year, they have 
transformed the app to become an aid 
distribution and fundraising platform in 
response to the sanctions, banking restrictions 
and aid cutbacks that were imposed on 
Afghanistan after the Taliban returned to power 
last August. 
Initially, they were warned by other businessmen 
against going from pivoting the business but as a 
group of young Afghans, the team behind Aseel 
felt they had to do something to help their fellow 
citizens in a time of need. 
“I was told that pivoting a business model based 
on such an urgent situation is going to kill your 
company, but I thought to myself, ‘The whole 
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unregistered refugees, without a legal status, 
since the 1980s. Hundreds and thousands of 
Afghans fled to Pakistan last year after the 
Taliban seized control of Kabul. They are 
requesting registered refugee status as the 
country is facing an economic crunch. 
In the capital, Islamabad, more than 450 Afghan 
families have been living in makeshift houses and 
camped near the press club to demand 
registration or settlement in a third country. 
Police have dispersed them using violence, 
prompting criticism from civil society groups. 

 
Ustad Sanam Gul, centre, plays with Haikalzada and Nadeem 

Shah, far right. Photograph: Shah Meer Baloch/The Guardian 

Pakistani organisations including Hunari Tolana, 
Hunar Kor and Mafkoora have been campaigning for 
the rights of more than 150 Afghan artists registered 
with them. 
Hayat Roghani, the president of Mafkoora, said they 
have asked the UN refugee agency, UNHCR, and 
Pakistani authorities to give proof of registration to 
Afghan artists. “We are just asking for PORs for 
Afghan artists who should be allowed to travel and 
perform in Pakistan,” he said. 
Kainat Tufan, 22, a singer who has appeared 
on various TV channels in Afghanistan, wore a veil to 
hide her tattoos and disguised herself as a smuggler’s 
wife to cross into Pakistan. 
“We spent a month in Kabul after the takeover, 
helpless, crying and hungry. Those who could flee did 
so immediately. I gave my Afghan passport and 
identity card to borrow $200 (£169) to travel to 
Pakistan via Spin Boldak,” she said. 
“I had to flee because Afghanistan is no longer a 
land for women and there is no space for artists. 
There is even no space for females as a whole. It 
has become a male-dominated country. We, 
women, want our space back.” 

The crackdown in Peshawar prompted a musical 
protest by Afghan and Pakistani artists in the city, 
who performed, chanted slogans and held 
placards, demanding the release of the arrested 
musicians. 
Ustad Sanam Gul, 50, a renowned musician from 
Afghanistan who fled to Pakistan, was among 
them. Gul comes from a long line of musicians 
and had earned the title of ustad (teacher) from 
the state, with more than 60 students under his 
tutelage at his two academies in Kabul and 
Jalalabad. 
After Kabul fell, he opened a petrol station, but it was 
destroyed by the Taliban, who told him he could not 
work since he had promoted music and played for the 
state. 
Playing with his dholak, a small two-headed drum, 
Gul said: “My students and other musicians tried to 
convince the Taliban to allow us to continue work, but 
to no avail. A musical academy of a friend in Kabul 
was destroyed by the Taliban. For music and arts, 
Afghanistan has shut its doors.” 
He said music not only connects hearts but nations: 
“Taliban should allow music and I also request 
Pakistani authorities to help us perform and connect 
with [the] masses, instead of harassing us and keeping 
us under surveillance.” 

… as you’re joining us today from Norway, we have a 
small favour to ask. Tens of millions have placed their 
trust in the Guardian’s fearless journalism since we 
started publishing 200 years ago, turning to us in 
moments of crisis, uncertainty, solidarity and hope. 
More than 1.5 million supporters, from 180 countries, 
now power us financially – keeping us open to all, and 
fiercely independent. 
Unlike many others, the Guardian has no 
shareholders and no billionaire owner. Just the 
determination and passion to deliver high-impact 
global reporting, always free from commercial or 
political influence. Reporting like this is vital for 
democracy, for fairness and to demand better from 
the powerful. 

And we provide all this for free, for everyone to 
read. We do this because we believe in 
information equality. Greater numbers of people 
can keep track of the events shaping our world, 
understand their impact on people and 
communities, and become inspired to take 
meaningful action. Millions can benefit from 
open access to quality, truthful news, regardless 
of their ability to pay for it. 
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Harassed here too’: Afghan artists find no 
sanctuary in Pakistan 

Musicians had hoped to keep their art alive after 
fleeing Taliban but now face crackdown on 
refugees 

 
Ajmal Haikalzada fled Afghanistan for Pakistan but was arrested in a 

crackdown on refugees. Photograph: Shah Meer Baloch/The Guardian 

Shah Meer Baloch in Peshawar 
Source: The Guardian 

Ajmal Haikalzada, 44, first became a refugee 
when his artist father left Afghanistan for 
Pakistan during the Soviet-Afghan war in the 
1980s. In 2001, then a musician, he returned, 
singing and performing across the country of his 
birth after the US toppled the Taliban. 
Two decades later, he fled once again as 
the Taliban took over Kabul. 

Now in Peshawar, Pakistan, Haikalzada said that 
after the Taliban returned, musicians and artists 
were confined to their homes, musical 
institutions were closed and musicians hid their 
instruments. They had heard stories of the 
Taliban destroying musical instruments in 
Kabul. 
But neighbouring Pakistan has not provided the 
safety he hoped. Last month, Haikalzada was arrested 
as a crackdown on Afghan refugees began. 
“As Afghanistan was no longer a country for artists, I 
sold all my musical instruments to save my life. I 
thought we could perform music and preserve our art 
in Pakistan but we were wrong,” said Haikalzada. 
“The police asked for my national identity card and 
upon seeing it, they arrested me as I am an 
unregistered refugee.” He was released two days later. 

The same thing happened in May to Nadeem 
Shah, 24, one of four Afghan musicians arrested 
on suspicion of being in Pakistan illegally. “We 
are asked to provide proof of registration, which 
we do not possess,” he said. 
“It becomes difficult to convince the police that 
we are artists who were forced to flee. No one 
leaves their home by choice – it was a matter for 
survival, because of which, we left a piece of 
ourselves back home. But here too, we are 
harassed.” 
Pakistan has been hosting at least 1.4 million 
registered refugees and more than 1.5 million 
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