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ه داسې وخت کې خپروو چې د دې مجلې دا ګڼه پموږ د دعوت 
عیسوي  ۱۹۸۸کیږي. لومړی ځل لومړی ګڼه د کاله پوره  ۳۴د عمر 

جزیزې  ېرب میاشت کې د ناروې د یوې لیرې پرتکال د دسم
ومړي په خپره شوه. ل ،تنه وو ۵۰۰۰چې ټول نفوس یې هاراید 

ې سویډن او ناروې کې میشتو او نوو راغلو افغانانو او بیا ورپس
لږ وخت کې د نړي او په  واروپایی هېوادون وډیر ېډمنارک ورپس

او لوړې ژورې ښکته پورتهتل یې کوټ کوټ ته ورسیده چې 
په مالتړ و همکارانو درناو د ل وئومس، خپرونکی. خو د درلودې

ډسمرب  ۲۰۲۲تیر کال  ېده. دا ګڼه باید دستر دې ځایه راور
 ېول مدیر د سفر او ورپسئمیاشت کې خپره شوی وای خو د مس

 .پریږيپه یو څه ځنډ خصحي ستونزو له امله  ېپرله پسد 

د ې د دې اوږد سفر مبارکی وایم او په هر حال مینه والو ته ی
 .تله مننه کوم خپلو ټولو همکارانو د زړه له

نزو س د نورو ستواوږدې ناکرارۍ وروسته اود ګران هېواد  ږزمو
او میم یی واکمنۍ الرسه چې ولږه، بېکاری، د تعلیم مخنیوی او م

ې فاجعې خواته الندې د یوې ژور سیاست دزر ما ټوله له زما 
تیو، له هېواد دننه او بهر ټول خربونه د افغانانو د بدبخ. روان دی

 ستونزو او سپکاوي ډک دی.

پرته له توپیره یو بل ته  د وخت غوښتنه دا ده چې ټول افغانان
ر تر شعاسته وکړی او یوازې د افغانیت الس ورکړی، د یو بل مر

افغان ولس په خوښه رنګه بیرغ د تلپاتې سولې او د  او د ميل درې
او د جنګ جګړو د مخنیوي له پاره  ۍ د جوړیدود یوې واکمن

  الس په کار يش.

 فرهنګی مرکزد دې دی دعوت رسنیز مرکز ستاسې او ستاسو له پاره 
او دا بله ډېوه تر ډیره . ۍظریاتو مو خرب کړخپلو ن ه، لمالتړ وکړئ

 همکاریو په هیله ، علمي او مايلستاسو د هر ډول قلميروښانه وساتۍ. 

 دعوت ستاسو او ستاسو له پاره او تاسو د خپل دعوت یاست  
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غږ د افغان ولسمېډیا دعوت   

 قدرمنو لوستونكو ! 
د  د خپلو بېالبیلو  رسنیزو فعالیتونو  د لیارې  وياړي چې  رسنیز مرکز  د دعوت    

تر خپله وسه هڅه  هيواد په دې ټاكونكو او حساسو شيبو كې په ميل افغاين روحيه  
 کوي چې خپلو خلکو ته د خدمت مصدر وګرځي.  

د دعوت ميل خپرونه د خاوري متاميت، ميل گټو او د ميل يووايل د دفاع او     
د افغاين پوهانو، عاملانو، ليكواالنو، او روڼفكرانو د پاره د قلمي    ساتنې  په مبارزه كې 

جهاد پرانيستىل سنگر، هڅه كوي د دعوت درنو لوستونكو ته د هيواد او ولس  
كورين او بهرين دښمنان وروپيژين او تر ممكن حده د دوى خاينانه دسيسې او  

 توطيې شنډې او خنثى كړي. 
مطبوعاتو       د  حقونو،  وګړیزو  عدالت،  ټولنيز  ولسواكۍ،  سولې،  د  كې  هيواد  په 

خپلواکي، د قلم او بيان د ازادي، او ټول افغان ولس ته د ژوندانه د لومړنيو بنسټيزو  
اسانتياو د برابرولو، او په لنډه كه ووايو د دموكراتيكو الرو، نه د "زور، زر، او تزوير"  

غوڅ اكرثيت په خوښه د يو غښتىل او منيل مركزى ميل حكومت    د الرې، د افغانانو د 
هغه موخه او هدف دى چې د هغه    او د هغې ساتل او مالتړ   د جوړيدو  منځ ته راتلل 

 په رڼا كې د دعوت ميل خپرونه خپله مبارزه او رسښندنه مخ په وړاندې بيايئ. 
 خو! 

د دې څراغ د روښانه ساتلو د پاره د گرانو لوستونكو مايل، قلمي مرستو او  
همكاريو ته د هر وخت نه خورا زيات رضورت دئ، كه زموږ د پاليسۍ او د  
دعوت د ميل خپرونې د محتوا رسه موافق ياست نو موږ  د دې جوگه كړۍ  

او گران افغانست دعوت میډیا خپرونې او  چې د   ان  دعوت خپرونه د نړۍ 
گوټ گوټ ته ورسوو، او د هغه نااميده هيوادوالو له پاره د اميد ډیوې روښانه  
کړو، كوم چې د ډول ډول ناخوالو له امله يې خپل اميد د السه وركړى دى،  
او داسې چريته چې افغان وي هلته دعوت وي يانې دا چې ډیرو هيوادوالو ته  

ه  زموږ  او  ورسيږي  چې څ دعوت  وي  نه  بيځايه  هله  به  زيات شمري    ې  يو 
درنو   ستاسو  رسيدل  ته  هدف  دې  او  وي  رسوىل  دعوت  مو  ته  هيودوالو 

 هيوادوالو او د دعوت مينه والو د مايل مرستو پرته ناشوين دي. 
په دې الره كې خپلې مرستې ونه      دا ده چې  زموږ هيله د درنو لوستونكو څخه 

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

  او يا هم د پاكټ په منځ كې د راجسرت پوستې د الرې.د بانک 
 يو ځل بيا وايو :  

د افغان ولس پرته د هيواد د هيڅ سيايس ډلې منايندګي میډیا  دعوت  ))
د افغان  میډیا  نه كوي او نه د خپلو خلكو پرته د چا پورې تړلې ده. دعوت  

څوک چې د افغانستان ونې کوي  ولس ريښتينى غږ او د هغو له پاره خپر 
د دعوت د خپلواکو رسنیو   په باره كې فكر او د مسئوليت احساس كوي. 

 (( ه زیات اوس ستاسو مايل مرستو ته اړتیا لريمرکز د پخوا  ن 
 ستاسو نه مخكې له مخكې مننه 

عوت ادارهد د

 

د ناروې د هيواد نه خپريږي. د افغان ولس پرته د هيواد د  چې دعوت
نه كوي. دعوت د افغان استازیتوب ډلې او غیر سیايس هيڅ سيايس 

ولس ريښتينى غږ او د هغو له پاره خپريږي څوك چې د افغانستان په باره 
رو شوو ليكنو پكې فكر او د مسئوليت احساس كوي. په دعوت كې د خ

نكو په غاړه دى او رشط نه دى چې هره ليكنه دې وومسئوليت د درنو ليك
 د دعوت د نرشايت پاليسۍ رسه برابره وي.
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رسنیو مرکز د فعال  ود دعوت د خپلواک د افغانستان خلك دي.

ره ستاسو مايل مرستې زموږ اساتلو او د شوو ژمنو د پوره کولو له پ
توب او الښه پرمختګ زیری دی. هر افغان باید تر خپله ید بریال

خپل مسئولیت ،  و پرځای د عمل ډګر ته راووځيربوسه د خ
  پوره کړي وخت د عمل دی نه د خربو.احساس او 
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برطانیه او نور هېوادونه دلته په دې افغان سیمه کې خپلې موخې لري  –اصل کې امریکا  

 پوښتنه: که دا راته ووایاست چې الیبه یوسفزۍ څوک ده؟ 

یم    تونخوا رسالپور کیڼت کی پیدا شویښزه د پ:  الیبه یوسفزۍ
د   توګه  بنسټیزه  هلته    ۍصوابپه  هم  او  لرم  تعلق  لوړو رسه    له 

د  مې    ورپسې.  ي ديکړ   زده کړې   BA تعلیمی ادارو نه می تر
 ژونالیزم کې ماسرتي کړې ده. پېښور پوهنتون  

د  ې  ځل  د    لومړی  نیوز  خیرب  اولنی 
وررسه یو ځای شوم او  په توګه    ېبنسټګر 

، پروډیرس سکرپټ  ې ډایریکټر   د لومړنۍ 
بیالبیلو    لیکواله د  ویانده  پروګرامونو  او 
په توګه مې کار کړی او په څنګ    )نطاقه( 

او    ېمکې   ایډ،  بی  انګلیسی،  ای  د  ایم 
تر    یانېکی هم ډګر  په برخه   برشی حقونو 

  . ديالسه کړی 
می راډیو فری یورپ مشال رسه  ورپسې   

ژورنالیستې په  سیرن  د  ه  څخاسالم اباد  له  
پروژې  بی بی سی اردو سیالب  مې  کار کړی . بیا    توګه کار کړی

نادره اسالم  په  بیا    څخه کار وکړ.اسالم اباد  له  مرشی په توګه   د
وررسه    او  ې په توګه کار وکړډپټی ډاریکټر کې د  اباد او پختونخوا  

پورې    ۲۰۱۷هم د خربیالې په توګه تر    بی بی سی پښتو چینل کی  
د پښتو،  .  رادیو رسه کار وکړ اشنا  ګار وکړ. بیا مې له امریکا غږ  

او پاکستان  انګلیساو    اردو   افغانستان  په  انالین    ی رسنیو رسه 
.  دي   موضوعاتو لیکنی کړیاو بیالبیلو  په بی شمیره  و رسه  ویبپاڼ

دی رسه د پاکستان نیشنل میډیا لکه راډیو پاکستان، پی ټی وی، 

پ پی ټی ورلډ   توګهکې د ویاندې  او     ه  نیوز    ښځینه اردو پښتو 
  ونه مخته وړي دي.پروګرام

ماشومانو  نه په سوشل میډیا د مظلوم پاکستانیانو ، زنانه ،   2009
او په ځانګړی توګه لروبر افغانانو ته می مبارزه تر نن وخت کوم  
  د پی ټی ایم مرکزی کمیټی غړی او واک تحریک بنسټګره یم. 

 هم کارونه کړی دی    او سوشل سیکټر کی می وررسه په ریرسچ، 
پوښتنه: تاسو په څو برخو کې کار کوئ لکه  
د ښځو حقونه، د ماشومانو حقونه، د پښتنو  

حقونو، پی ټي ایم، او رسنیزو کارونو کې    د
ډیر   او  کوئ  څه  اوس  یاست،  بوخت 

 مرصوفیت مو په څه وی.؟ 

یوسفزۍ خربی  :  الیبه  دوبی  کی  وخت  نن 
ډاکومنټریز،   او  انټرویوز  لیکنی،  کی  اداره 
کمیټی   د  غورځنک  پښتون  د  کوم.  راپورونه 

 . غړی په توګه او خزینه تحریک واک له هلی ځلی کوم 
 

پوښتنه: ولې مو خپل وروستۍ دنده )وظیفه( له السه ورکړه  
 علت یې څه وو؟ 

دری څلور نه زیات     اکرث کارونه می کال دوه:  الیبه یوسفزۍ 
اونه کړی شو . علت یی د پاکستان اسټیبلشمنټ دی چی مونږ  
نظر   باندی جوخت  کولو  او ورته کار  اوچتولو  غږ  قام  رقم خپل 

ظیفو نه مو په جال جال طریقی لری  خنډونه جوړوی او و    ساتی،
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کړی یم . آخری وظیفه اشنا غږ نه د خړ کمر پیښه باندی زما  
سخت تقریر چی احتجاج کی می کړی وی . راپسی لوی فایل د  

 .تورونو تیار کړو د وظیفی نه په وباسلم
 

پوښتنه: تاسو په غونډو، جلسو او هم د ټولنیزو رسنیو د الرې  
پاره مبارزه کوئ او داسې ښکاري چې د  د پښتنو د حقونو له 

دې   د  ستاسو  وي  ویره  چا  له  مو  نه  او  کوئ  نه  پروا  هېچا 
 زړورتیا علت څه دی؟ 

زړورتیا علت د فطرت نه مجبوره یم حساسه یم  :  الیبه یوسفزۍ 
مظلوم انسانانو او بیا د خپلو محکومو افغانانو په هکله بی حده  

ه وړ کړی دی هغه به ویل  حساسه یم. زما پالر زما تربیت ډیر زړ 
باید یوه تعلیم یافته جینۍ   هلک او جینۍ کې هیڅ فرق نشته 

زیاته بهادره او مضبوطه وی او مثال به یې  
راوړ چی پخوا جنګونو کی ایسپزو )یوسفزو(  
ته   ورونو  او  پلرونو  شهیدانو  د  خپل  ښځو 
قربونه پخپله جوړ کړی دي. ډارن خلک نه  

ه یې زمونږ د  نر او نه ښځې خوښوي. مونږ ت
راکړی   مینه  او  توجه  زیات  نه  اوالد  نارینه 
محسوس   دا  کی  کورنی  خپل  کله  ما  ده. 
کړی نه ده چی ایا جینۍ هلک رسه فرق وی  
تربیت وجه   لوړ  پالر، مور هاغه  دا زموږ د 

   . ده. زه پیدایيش هم زړه وړه ووم

 
اکرثیت   چې  کې  بلوچستان  او  پښتونخوا  په  پوښتنه: 
خپلو   په  چې  ده  دا  ستونزه  خو  دی  پښتانه  یې  اوسېدونکی 
منابعو او حتې له خپلې ژبې بې برخې او بېواکه دی علت یې 

 څه دی؟ 

دا وطن پېرنګیانو د خپلو هدفونو له پاره په اسیا  :  الیبه یوسفزۍ
چل ول او زور جوړ کړی دی دلته یی څو قامونه غالمان     کی په

کې پښتانه هم شامل دي دلته  او محکوم ساتلی دی چې په هغې  
کلتور، ژبی، اتالنو    د افغانستان د وهلو او پښتانه د خپل تاريخ،

تر څو پښتانه په خپلو کی یو نيش.   او جغرافيې نه بی خربه ساتلو، 
د د دې له پاره له میډیا، د ښوونځیو د نصاب د الرې، او پنجابی  

م په نوم  فوج د خپل مسلسل پروپګنډو د افغان ولس د دین اسال 
ټکولی دی تر څو یې له خپل شناخت افغانیت نه لری کړی. او  

اتالنو او ژبې د ارزښت     د خپلو وسایلو، جغرافيې، تاريخ، کلتور،
 نه یې بی خربه او لرې سايت. 

 
پوښتنه: څه باید ويش چې پښتانه له خپلو برحقه حقونو څخه  

 برخمن يش؟ 

لر او بر پښتنو د یووالی پرته بله الر نشته که    :  الیبه یوسفزۍ
موږ بهرینو قوتونو ته ګورو که موږ ته به څه وکړي هغوئ ته زموږ  

هم زموږ په    ۍ ژوند هیڅ ارزښت نه لري او د نورو پرته اسالمي نړ 
کیسه کې نه ده. د پښتنو تحریکونو او د پښتون ژغورنې غورځنګ  

ناج او  ناجایز  هرې  د  ودریږو.  به  به  رسه  وړاندې  په  ایزو 
کوو.   به  پاڅونونه  کوو،  به  احتجاجونه 
خپل   د  ورکوو  بلنه  خربو  د  به  ته  نړیوالو 
افغانیت او ژوند قام احساس به ورکوو چې  
موږ امن او د خپل وطن واک غواړو او پاکو  
افغانانو فکري مرکز به جوړوو. خپلو ځوانانو  
ته به د تعلیم الرې چارې برابروو، اروپا او 

رشط لیږو چې بیرته    ېنړۍ ته یې په د   نورې 
 به خپل وطن ته د خدمت له پاره راځي.   

 
پوښتنه: د پښتنو د جرګو او د وروستۍ جرګې په اړه ستاسو  
نظر څه دی او څه د دې سبب شول چې دغه جرګه چې ډیر  
جرګه   دغه  تاسو  شوه  جوړه  وو  شوي  راغونډ  پکې  پښتانه 

 ه دې هکله ويش؟ بریالۍ ګڼئ او که باید نور کار هم پ 

:  ما کلونه کلونه د لروبر پښتنو سیايس مرشانو، الیبه یوسفزۍ
ټولنیز مرشانو د جرګو غږ کاوه خو کله چې رسدار عارف شهید  
په هغه ورځ ما یوه لیکنه د ټولنیزو رسنیو د الرې وکړه  د   شو 
جرګو غږ زه له کلونو کلونو کوم دغه مې ولیکل چې لویه جرګه  

کلی جرګه شئ او بیا لراوبر جرګه شئ چې کله یو  شئ، کلی په  
 شئ بیا ملګرو ملتونو ته جرګه ولیږئ. 

د دغو جرګو تسلسل د لروبر پښتنو / افغانانو له پاره ډیر ښه دی 
چې د خپل وطن او قام جغرافیه، تاریخ،کلتور، ژبه او جنګونه چې 
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دلته خلکو راوړي دی د ټولو په وړاند باید مو یو موټی شو نو د  
ټولو ستونزې به حل يش چې دا کار په یو تن او یوه جرګه نه کیږي  

کلونو روان دي نو ځکه     ۴۵دا جنګونه له    ځکه د افغان په وطن
 د ستونزو حل به وخت نیيس. 

 
پوښتنه: ولې په پښتنو کې مذهبی افراطیت او ترهګری ډیره 
ده او د دې مذهبي افراطیت ډیری قربانیان هم همدا پښتانه  

 دی، ستاسو په نظر د دې علت څه دی؟  

ې ته  :  پښتانه له اوله مذهبي خلک دي، دې سیم الیبه یوسفزۍ
د تاریخ په اوږدو کې چې کوم مذهب راغلی افغان قام په پراخه  
سینه قبول کړی دی، خو مذهبي افراطیت په کې کله هم نه وو،  
خو له کومه وخته چې پېرنګیاندې سیمې ته راغلی نو په ډیره  
هوښیارتیا او چاالکۍ یې د یوې منصوبې له مخې د افغانانو په  

کړی دی او د انګریز له وتلو    منځ کې په مذهبي افراطیت کار
په الس   پنجايب  تور  د  سیمه کې  په  دلته  کار  خپل  یې  وروسته 
جاری ساتلی دی او په منظم ډول د پښتنو په مذهبي افراطیت  
منظم او پرله پسې کار شوی دی. د اصل اسالم په ځای، خپلو  
اهدافو ته د رسېدو له پاره بدلون راوستلی دی او دغه دین چې  

ک جوړ  په  دوی  نن  پیرنګیانو  او  پنجابیانو  الرې  دغې  د  او  ړی 
 افغانانو کې مذهبي دهشتګردي او افراطیت زیات کړی دی.

دوهم علت یې دا دی چې افغانان د دنیا او دین دواړو علم او 
امله نور قامونه د دوئ  ماغزه د خپلو   نه لري له همدې  پوهه 

 هدفونو له پاره د مذهب د الرې کاروي. 
 

تی او  پوښتنه:  ړنګ  نظام  افغانستان کې جمهوری  په  کال  ر 
شول؟  ورسول  ته  واک  که  او  ورسېدل  ته  واک  بیا  طالبان 
جمهوریت  کې  افغانستان  په  چې  وشو  څه  نظر  په  ستاسو 

 سقوط او طالبان واکمن شول؟

: لومړنی علت یې خپله دننه جمهوریت کې وو  الیبه یوسفزۍ
لی او مضبوط نه  چې خپله اردو او دفاعي نظام یط هغه ډول غښت

لحاظ    يکرای شو کوم ډول چې په کار وو او همدا شان په اقتصاد 
ضبوط نه وو. طالیبانو رسه امریکایی، پنجايب او نور لکه عريب  م

قطر مرسته کوله. نو د افغانستان دننی چارو جوړول داسې اسان 

هم نه وو. بل دا چې جمهوري دولت کې دننه د خایننانو کمی  
نه وو. ځکه دغه قوتونو افغانان جمهوري ډله او طالیبان کله هم  

یا پرېنښودل شول. اوس یې وخت  خپلو کې کینولو ته جوګه نشول  
دی چې دا دریمګړی دا له مینځه ټول وویستل يش او خپلو کې  
 جرګه يش، مرکه يش د یو بل واوري څه ومني او څه پر بل ومني. 

 
 پوښتنه: ستاسو نظر د طالبانو په باره کې څه دی؟ 

طالبان نه له اسامنه راغلی او نه فضایی مخلوق  : الیبه یوسفزۍ
افغانستان بچي دي. کله کله په یو کور کې څه  دی  همدغه د  

کسان د بهر دښمن په الس وريش او اصل الر یې بېالرې کړي. دا  
کلنو جنګونو نه وروسته افغانستان او افغان ولس د بدامنۍ    ۴۵

لري. طالیبانو کې داسې   نه  نه  توان  او  نورو جنګونو حوصله  او 
افغا نورو  او  جمهوري  خپل  غواړي  چې  شته  هم  رسه  خلک  نانو 

کښیني، خپلو کې خربې اترې وکړي او د امن او تلپاتې سولې الر  
پیدا کړي. او ځینې کارونه بیا د بربادۍ پرته بل څه نه لکه  د  

 جینکو پر وړاندې د ښوونځيو درواوزې تړل.  
مې پېړۍ کې د منلو وړ نه دي باید ۲۱بعضې قوانین چې نن د  

لام اجتهاد وکړي ځکه  داسې رشعی قوانینو باندې د پوهان او ع
اجازه  اجتهاد  د  وخت  داسې  السالم  علیه  پیغمرب  کې  اسالم 

   ورکړې ده. 
 

پوښتنه: طالبانو په افغانستان کې د انجونو ښوونځي تړلی او 
تر ډیره یې ورله د کار مخه نیولې ده تاسو د یوې پښتنې او د  
څه   اړه  دې  په  ټوګه  په  مبارزې  یوې  د  حقوقونو  د  ښځو 

 وایاست؟ 

د ښځو د علم او کار دروازې تړل افغان ولس او   :  الیبه یوسفزۍ
افغان وطن رسه لویه ناځواين ده. ځکه د کوم هېواد چې ښځینه  
قرش له سواده پاتې يش  هغه هېواد د ډبرو زمانې ته ريس او د  
پرمختګ الرې یې د تل له پاره بندې يش. ښځې او نارینه دواړه  

د ګاډی دوه ټیرونه دي، دا داسې شوه    د یوه هېواد د پرمختګ 
دا داسې شوه لکه یو ټیر چې پنچر يش نو د موټر تګ ګران شو او 

 منزل ته رسېدی نه يش.  
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پوښتنه: که وضع همداسې دوام وکړی او په افغانستان کې  
د تعلیم او د جنکیو او د ښځو د پرمختګ، تعلیم او کار مخه  

افغان د  به  تاثیر  کار  دې  د  يش  په  ونیول  پښتنو  د  او  ستان 
 راتلونکې څه وي؟ 

خپل ځانګړی اقتصاد خورا  مه پیړۍ ښځو ته  ۲۱:  الیبه یوسفزۍ
کاله پکې جګړه شوې وي     ۴۵مهم دی بیا داسې هېواد چې چې  

هلته به څومره کونډې رنډې او بېوسه ښځې شتون ولري که دا  
 ښځې کار ونه کړي نو د دغو ښځو ژوند به څنګه وي؟ 

کارکوونکې ښځې د هېواد او کورين پرمختګ دواړو کې مهم رول  
لوبوي، د افغان میرمنو په وړاندې د علم او کار دروازې تړل دا  
ډیر لوی ظلم دی. که چیرې طالبانو خپلې دې فیصلې ته دوام  
ورکړ نو انساين تاریخ او په ځانګړي توګه افغان تاریخ ته به همېش  

 له پاره مختورن پاتې يش. 
 
وښتنه: یو هېواد کې چې د علم او پرمختګ دروازې تړلې  پ

 وي د دغه هېواد راتلونکې به ستاسو په نظر څنګه وي؟ 

یوسفزۍ نظام    :  الیبه  دننه  هېواد  په  ستونزې  شمېره  بې  دا 
پرله   د  افغانستان  پیدا کوي.  کې  نظام  هېواد کورين  او  کورنی 
پسې جنګونو د السه داسې برباد شو او دې کار رسه د ډبرو وخت  
ته هېواد او افغان ولس ورسوي، پرمختګ خو لویه خربه ده. د  

 نړۍ رسه به هیڅکله سیال نه يش خدای مه کړه. 
 

: یو زیات شمېر افغانان په دې نظر دی چې نظام او  پوښتنه 
او   امریکا  د  کې  دوحه  په  راوړنې  السته  کلونو  شلو  تیرو  د 

یوړې منځه  له  موافقې  او  خربو  حکومت    ،طالبانو  افغان 
امریکا څنډې ته کړ او په پایله کې یې نظام طالبانو ته د یوې 

وافق  موافقې له الرې وسپاره تاسو تر کومه د دې نظر رسه م 
 یاست؟ 

برطانیه او نور هېوادونه دلته    –اصل کې امریکا  :  الیبه یوسفزۍ
په دې افغان سیمه کې خپلې موخې لري. دې سیمه کې بېشمېره  
قیمتي وسایل شته. دې وسایلو ته لوی قوتونه او د سیمې ګرچاپیر  
هېوادونه هم غله دي. دوهمه مهمه خربه د افغان جغرافیا اسیا 

توګه د اسیا  په خانګړي  نور هېوادونه  پاره دا  له   کې د تجارت 
هېوادونه ال مهم دي. دلته دا نړۍ دوه غټ قوتونه چین او روس  
هم پراته دي چین د اقتصاد له امله ډیر مخکې دی. او افغان 
سیمه کې تجارت هڅې هم کوي افغانستان او پښتونخوا د اسیا  
د تجارت  له پاره یوه تجاريت الره ده. دا ځکه امریکا او اروپا دا  

 قوت جوړولو الر نیولو، د افغانستان  دواړه قوتونه د نړۍ اول ملرب 
او پښتونخوا خاوره باندې بل پراکيس جنګ ته تیار دی او افغان   
ځکه   غواړي،  جوړول  خاشاک  بیا  ځل  یو  جنګ  دی  دا  اولس 
افغانستان او دې محکومه خاوره پښتونخوا کې دا رژیم بدلون او 

 ه. جنګي لوبې ټولې د امریکا او اروپا دی او دې کې هیڅ شک نشت

 
د طالبانو د بیا راتلو رسه په لکونو تعلیمیافته ځوانان  پوښتنه:  

له افغانستان څه ووتل او ال هم وځي او په تېښته دی ستاسو  
په نظر د یو هېواد څخه د تعلیم کړو خلکو وتلو تاثیر به د  

 ؟افغانستان په راتلونکې څه وي

قوت    پرمختګ سرتواد د  ېځوانان د یو ه  لوستي  :  الیبه یوسفزۍ
افغانستان   د  ځوانانو تیښته به لوستيد له افغانستان څخه  .  يو 

  ې د وطن د پرمختګ او ساتنې  ځکه چ  ؛ په لوی زیان متامه يش
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دوی الړ    ېرېچرې اړوندیږي؛ نو که  ځوانان پو   وهم دغ  يذمه وار 
 ېږي. وطن خو بیرته وران يش
هر برخه کې    هېواد لوستي کسانو ته اړتیا لري، چې د ژوند په  هر

استادان،   پوهنتون  او  ښوونځي  د  ډاکټران،  انجینیران،  لکه: 
تخنیکي ماهرین، ای يت ماهرین، د برېښنا او نور بیالبیلو برخو  
کې د ځانګړي روزنو رسه کار وکړي. هر هېواد بیالبیلې شعبې  
لري او هره برخه ځانته مسلکي کسانو ته اړتیا لري. افغانستان  

دی هېواد  ځپلی  ګاونډ   جګړه  کتو  په  ته  ساحې  جغرافیي  چې 
هېوادونه یې د اټومي وسایلو لرونکی هېوادونه دي. افغانستان  
کې نه یوازې خپل مسلکي وګړو ته اړتیا ده؛ بلکې باید  له نورو  
هېوادنو هم ورته مسلکي کسان وغوښتل يش.  طالبانو کې هم 

م  لوستي او مسلکي کسان شته؛ خو ژوند سمبالونکي او د هر نظا
ماهرین به نه وي. دا نشته والی به افغانستان له بربادۍ رسه مخ  
کي. طالبان باید مسلکي او وړ کسان د هېواد د نظام پرمختګ  
لپاره وګوماري؛ که داسې ونه يش لږه موده کې به حکومت له  

 سرتو ستونزو رسه مخ يش. 

 
ړه د حل الر ګپوښتنه: ایا د طالبانو د واکمنۍ پر وړاندې ج 

 سوله ایزه مبارزه؟ که ده او 
  دې   ی تاریخ دېداک  حل الر نيش  ېستونز   ې و ی   کله دهېڅ    جګړه 

  ي شو   ګړې هم ج  ېهر څومره اوږد   ې کهچ ، خربی ګواه پاتی دی
ت  ې کپای    ي د قوتونه خربو  مخالف  د  ه دغه  دواړه    ي ناست  یا 

طالبانو ته هم سوله ییزه  .  يد  يتاوانونو رسه مخ شو   لوری سختو
د افغانستان لوستي، کادرونه او    اخري حلالره ده.مبارزه سرته او  

پوهان به دغه مبارزه تر پایه کوي او طالبان باید دې ته اړ کړي  
 چې خربو اترو ته وررسه کیني.

 
پوښتنه: ایا  د افغانستان په شان یو هېواد ټولو رضورتونو او  
غوښتنو ته به د مدرسې طالبان، مالیان، او نیمچه مالیان چې 

په داسې  په اصل   کې یوه جنګي ډله ده ځواب وویلی يش؟ 
  حاکمیت کې ونه شو کړای   یو کلن حال کې چې دوئ په خپل  

بانکي سیستم بیرته فعال کړي د هېواد نورې چارې    یوازې یو
په داسې حال کې چې افغانستان د    به څنګه تر رسه کړي؟

قوي   او  بېرحمو  او  حریصو  درلودونکی،   ځواک  اتومي 
 ګاونډیانو په منځ کې پروت هېواد دی. 

 

بلکې د افغانستان  لبان حکومت په دیوالونو نه  طا  الیبه یوسفزۍ
پر ولس یې کوي. که ژر تر ژره په خدمت او مینه د ولس زړه  

و حکومتونو تر منځ مرشوعیت تر  السته را نه وړي او که د نړیوال
السه نه کړي، دا به د طالبانو سرته ناکامي او دا حکومت به ډېر  

 دوام ونه کړي. پایله به یې یوازې پښېامين وي. 
 

پوښتنه: یو هېواد کې چې د علم او پرمختګ دروازې تړلې  
 وي د دغه هېواد راتلونکې به ستاسو په نظر څنګه وي؟ 

  ېوتړل  ېرمختګ درواز پعلم او    ېچ  ېواد ک ېیو ه  الیبه یوسفزۍ:
داسې هیواد به هیڅ پرمختګ ونه لري، یوازې تباهۍ رسه    ،يش

به مخ يش. او که خدای مه کړه که د له منځه تلو خطر رسه مخ  
يش بیا به هر څوک خپلې ګټې لټوي؛ ځکه د یو بېسواد هېواد  

 پایله به تباهي وي. 

عربی    او  یورپ  ، ه امریکاهیوادونو رسه رس   ي افغانستان ګاونډ  داو  
طالبان یوازې پر دین او مذهب خو    لوی دښمنان دي؛ ملکونو هم  

ته   دوی  ال  هېوادونه  اسالمي  او  وایي  مسلامين  کوي،  ټینګار 
هېوادونه پرمختګ، سیالۍ، اردو، منظم    .ارزښت هم نه ورکوي

اقتصاد او نظام ته اړتیا لري، چې راتلونکي کې څوک د جګړې او 
نا امنۍ راوړلو ځواک ونه لري. وسایل یې څوک لوټ نه کړي،  
او ګټه اخیستو جرات ونه   راتګ  ته یې تګ  لویې الرې  تجارايت 

 کړي. 
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له الرې   پوښتنه: تاسو د افغانستان له داخله له خپلو اړیکو

ایا تاسو کله له طالبانو    ؟او څه غواړي  څه اورئ خلک څه وایي
 رسه خربې کړي دی؟ 

د  افغانستان ولس  د      الیبه یوسفزۍ:   لومړۍ  پر مخ  نجونو  د 
ښوونځي او پوهنتونو دروازې د تل لپاره خالصول غواړي. دویم د  
افغانو میرمنو د کار او پرمختګ اجازه ورکول غواړي. د طالبي  
چارواکي سخت چلند د افغان ولس د کرکې المل شوی، دا وګړي  
خپل ځان محفوظ نه ګڼي او ترې یریږي. بل افغان ولس غواړي  

ج او  پهطالبان  دې  ډلې  غوښتونکي  له   مهوري  پرته  کې  خپلو 
کومې جګړې جرګه يش. نجونې دې زده کړو ته پرېښودل يش او  
دا ستونزې دې حلې يش. طالبان چې له ما رسه خربې کړي  او  
او   حلې شوي  ویيل چې څه ستونزې  یې غوښتي همدا  مشورې 
د  او  تیار دي  ته هم  روان دی. جرګې  کار  ال هم  باندې  ځینې 

انو یو کېدل غواړي. خپګانونه دې له منځه الړ يش، د میډیا  افغان
له الرې دې د خینې طالبانو په هکله تبلیغات بند يش او په دې  
لړۍ کې دې د طالبانو او ولس تر منځ لری والی او کرکه ختمه  

 يش. 
 

پوښتنه: په ځانګړي ډول مو بهر میشتو افغانانو ته مو پیغام  
 څه دی؟ 

یوسفزۍ:  د  بھر   الیبه  افغانان  ک   ې میشت  خپلو  متحد    ېاول 
ې کړي. طالبانو رسه دې  جوړ ې  د   ېډل   ې او خپل  ې وکړي مرک،  يش
ې  کامیابڅې  دغه هې  چڅې وکړي،  خربو اترو مسلسل هې  ناستد   

ي.  یو بل واور ارامي دې    په   ې وکړي،است ې نرسه د طالبانو  و  ؛ نيش
خپل  نه  وادو ېور هي. نیم ګړی تل کور ورانو ېدر   ي:ځکه مرشان وای

ي.  اړتیا لر   ي تهاتفاق  ېب  ي او ستاسو تباه  غویه  ئمه راولې  ک  نځم
ه  څ وکړئ ېرسه ناستطالبانو نو  .  امن پرمختګ نهیووالی، صلح، 

اوومنې  ی پڅ  ئ  تیروتن  ومنئ.    ېخپل  رې  ه  د    ېهر څومره  چې 
تاسو   يشېدای  . ک یئټول افغانان  خو    يدواړو اړخونو نه شوی و 

ئ  زیات قناعت ورک  ې پوهې له مخېو خپل زیاتولرئ؛ ن  ههډېره پو 
ک خپلو  متحد يش   ې  خو  آبادنور  د  هیواد  د  هله  ې  هیل ۍ  .  به 

تر  جوړ  او درېیم ګړی ستاسو  یو  تاسې خپل منځ کې  ېږي، چې 
 منځ نه وي. 

 
پوښتنه: په پېښور، بلوچستان، سنده او پنجاب کې افغانان  

ږي او ډیر بد  په دې وروستیو کې ډیر ځورولو کیږي، سپکی
برخورد وررسه کیږي چې حتې ښځې او ماشومانو زندانونه ته  
پاکستاين   ترې  سپین  او  رسه  پیسې  ټولې  او  کیږي  اچول 

 پولیس او نور امنیتی کسان اخيل د دې علت څه دی؟ 

یوسفزۍ: علت     الیبه  بیاچې  یو  حکومت  طالبان  د  اوس  و 
نورو    ېولس ی .  کولی  نيش ېڅ  خپل ولس ته ه، چې  دیي دا  بدنامو 

ي.  کو   پوښتنه نه    خو دوی   ي؛کیږځورول  عزته او  ېب  ې وادونو کېه
دي او دا د  یو بل رسه په جنګ    يچارواک  او  ولس  ېوطن ک   ېه د پ

کو   طالبانو جمهور يحکومت کمزوری  دویم  شل    ې ډل  ي.  خپل 
ر تر ب لوی روغتونونه جوړ نه کړل. بل د لرو   یو دوه  ېکلن واک ک

ن  مضبوط وليس ې  ځ داس نم یا    ، وه شنظام جوړ  اولس  بر  د  چی 
 ې او دوی ی  سايتاړیکه و   دلته راتګ رسه د لر افغانان رسه  يوګړ 

عالج   کسان    تهبیا  وار  ذمه  نه  و وررسه  چارواکطالټاکی    ي.  ب 
او ایران    ،پاکستان  یې هم  نه  ه کړ.تړون جوړ ن   لروبراوليس  ېداس

 ړې. ې ونه ک ه نظام یا خرب څ  ېترکی حکومتونو رسه په دی لړ ک
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دا   توګه  په  پښتنې ژورنالستې  یوې زړورې  د  تاسو  پوښتنه: 
په ډګر پښتانه د کومو ستونزو  راته ویلی شئ چې د میديا 
څه   باید  پاره  له  مېډیا  غښتلې  خپلې  د  او  دی  مخامخ  رسه 

 وکړي؟

پښتنو افغانانو لروبر کی ډیر بی شمیره مالدار   الیبه یوسفزۍ:
کاروبارونه لری خو بد مرغه د خپل  وګړی شته چی هر رقم غټ 

افغان قام دی تاریخی بدامنی یرغل او ستونزو ته هس فکر نه  
نن   قام  21لری میدیا  او دا خپل  پیړی بهرتینه کاروبار هم دی 

تاریخ د خپل اولس  به  داسی خلق  لوی خدمت هم دی  هیواد 
پیړی د میډیا دور دی او هر هیواد خپل  21هیواد اتالن ګرځوی .  

دا قامون میډیا  د  الری  جنګونو  د  و 
پروپګنډی د الری تړی خپل برشی 
حقونه نړیوال اداروں نه غواړی خپل  
واکی او پرمختک میډیا الری غواړی 
. خپل اولس ذهنونو کی خه تغیر هم  
د میډیا د الری راولی . او دغه رقم  
پرمختګ کوی خپل اولس ته علمی  
او جوړ فکر دا میډیا دا الری ورکوی  

دا خو  او   .  افغان  د  مرغه  بده 
داسی هس  پښتنو  د  توګه  ځانګری 
نامتو الیکرتونک او پرنټ میډیا سه  
نیشته . چی افغانان تل په یرغلونه د  
هر هیواد نه شوی هر قام نه شوی  

تباهی رسه مخ شوی تر نن وخته پوری او د ال وجی علم نه لری  
زیات   لکه چرګانو  او  پاتی  پاتی دی چی تل جنګونو کی ښکیل 
وژلی شوی برشی حقونه هر چا خپلو خپو الندی کړی دی تر نن  
وخت . خو داسی خپله تکړه رسینی یا میډیا نه لری چی نړیوالو  
ته خپل د ستونزی او د ظلمونه په ګوته کی . نه یی داسی هسی 
کړی دی . نه وررسه چا مرسته کړی دا . د نړی هر هیواد چی  

تباهی رسه مخ شوی د او  ی هر هیواد میډیا  جنګ پری راغلی 
ورله کوریج خه ورکړی دی حاالنکی هاغی هاغه رقم نسل کشی  
او تباهی رسه مخ شوی نه دی کم رسه چی لروبر افغان مخ دی  
. عن تر دی چی نړیوال وال بله هیوادونه او قامونه د افغانستان  
او افغان اولس ددتباهی یا شناخت نه هم خرب نه دی . دا وخت  

ل دا  چی  دی  خپل  رضورت  خلق  کاروباری  شتمن  افغان  روبر 
مضبوطه میډیا اولری هم پرنټ او هم الیکټرونک چی هیواد والو  

بدل ک په ګوته ک  ېپرمختګ الر د    ،ړيفکر  د ړي ورته  نړیوال   ،
د ګلونو ، خپل سرت تاریخ ،    ړي نه خرب ک  وژنې او نسل    يخپل فکر 
څېر او  ېه  په  نښتو  واد  ک  وستونز وررسه  خرب  نورو  ړينه  او   ،

لړ کی   په دی  . خپل هیواد    اړیکېهیوادونو رسه  د  ونیسی  ته 
خپل    تبلیغ وکړي.علمی  او  پرمختګ، فکری    ، میډیا د الری د امن

ه ډول وړاندی ښ ته به    ۍژبه نړ   او جغرافیه، کلتور، اتالن،   ،تاریخ
نړ   ړيک د  هیواد  ۍ او  خپل  پام  او  ولس  مینه  افغان  ټول  ته    او 

د    نیۍ. که ستاسو د رسيش ای کیده  څ ډیر  ې لړ ک ې ی. دو ړ اراو 
الری هر څوک دی کاروبار او خدمت ته مال تړی د کامیابی رسه  

  ې یې . مونږ یی مالتړ کوو او چوپړ ک
 .یو

 
ډیره  په  چې  ایم  ټی  پي  پوښتنه: 
غږ   حقونو  د  پښتنو  د  یې  میړانه 
کې  وطن  بر  او  لر  په  او  پورته 
پښتانه له درانه خوبه راویښ کړل،  

ې په ګوته کړ. او  د پښتنو دښمن ی
ژغورنې   پښتون  د  هم  تاسو 
غورځنګ یوه مخکښه څېره یاست  
 د پي ټي ایم راتلونکې څنګه وینئ؟

 
  ې غورځنګ لروبر افغان ولس ک   ېد پښتون ژغورن  الیبه یوسفزۍ:

ګه  ي؛ څنمن په ګوته کو ښنګه به دې څچ  ې،راوست  ي ه بیدار ېر ډ
نوی  ي او  رامخکې کو به خپل جغرافیه، تاریخ، کلتور، اتالن، ژبه  

  نړیوال ته په ګوته    حقونه وایلیشن  يپل برش ښیي. خ نسل ته به  
به  او  کڅنګ غږ  پورته  احتجاجونه  وي.ه  پدا  به  مرک ،  اڅونونه،  ې 

  رسه به لروبر ې  . د ه تحریک راتلونکی ډیر روښانه د  ي. نو د ږ کې
ځکه د ولس زور د    ي؛ږېاو پورته ک ېږي  کو  ی  به  رژ   افغانان  پښتانه 

او    يکو ځواکمن  خدای پاک یو ولس    ې کله چ  ي.  و   خدای زور
وبايس   ۍغالم  تحریکونه    نه  رقم  پیدا  دغه  انساين ي  کو به   او 

ې  ک  وهیوادون   ېریډ  ې چ  ،ګواه دیې  خرب   ېد دی د  تحریک دا  
پیو شو   ي،شو ویښ  لس  و حریکونو رسه   تليسو  اورته شو ي،  و  ي 
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خپلواک ۍ   غالم  تر  شوی   یېسفر  ۍ  نه  متام  بریالتوب    په 
قامونه غالمان    ېر  شمې یو  ډیر هیوادونو ک  ئګور و ځکه تاریخ   دی.

برکته    و دغسی تحریکونوي دي اشو ې  پات خالص  ۍ  غالمه  لله 
 ي دي. شو 
 

 پوښتنه: د پي ټی ایم تر ټولو لویه ستونزه څه ده؟ 

تحریکونو ي  لویه ستونزه تر هر تاریخ ې  تنو کپښ  الیبه یوسفزۍ: 
ګنډ ښکار  امن د نفاق پروپښدي او د  اتفاق  ېب  منځيخپلد ولس  

یو بل ته شک په نظر نه    او  کول  اعتبار  ېیو بل باندي.  ل دېدک
د د   ي ټ  ي پي.  کتل  او  دی  ماشوم  ال  تحریک  نه    ېایم  ستونزو 

نعره د پښتنو نه عالوه نور    ي،  ږېاو پراخ  يږ ېخو ال جګ  ي؛تیریږ 
ک قامونه  مښور   ېمظلوم  ی ېږيهم  رسه  وخت  په    ې.  اعتامد 

دل ېرشانو ودر  مسیايس یوازې د    .په زیاتیدو دی  ې مظلومانو ک
ځکه    هفغانانو اړتیا د اال نور مخلص  ی.  د  ېپه مضبوطه توګه پات

 ه. الره د  ۍخپلواک  ۍ اوقام د ازاددا د  

 

پښتین   منظور  ښاغلی  د  راته  پوښتنه:  که  اړه  په  مبارزې  د 
ووایاست ستاسو په نظر څنګه شخصیت دی او توپیر یې د  

 نورو پښتنو مرشانو رسه څه دی؟

  ډېره لري.   خو پوهه  ؛ منظور پښتین په عمر کم  الیبه یوسفزۍ: 
او هر قام  ي  تګ کو   هی ت ځاهر    ېچ ي، خربه دلیلونو رسه کو   ههر 

مثالونو   او  دلیلونو  ې د پښتنو افغانانو مقدمه داس  يږ ېتا مخامخ ک 
ي  قام وګړ ي  کشمیر    اوپنجايبي،  سنده  ې دچي  کو   ېرسه وړاند 

وېره نه  منظور زړه ور دی    ېږي.  مریدان جوړ ې  هم ی  ياور   یې هم
. هاغه    ،زیات   یې استقامت    لري. دی  روان  دلیل رسه  او  صرب 

جوخت روان دی  ر  ېډ   ځه خو جوخت ځه.ي: ور وایښه  ه  څمرشان  
خو ال وخت ورته  ؛  دیاد  از ې  د عدم تشدد بنسټ او سیاست ی

ې  او مشاهد  ېمطالع  واخيل. د ور اعتامد او باور  ې نپکار دی چ
هر    ا دی، چېورو مرشانو رسہ توپیر دله ن . دیې ډېر ښه  عادت ی 

ځانته نږدې    هر تني  کچه احرتام لر   ېاو هر چاته ب  یڅوک اور 
چا خالف  د  چی    ي ته هم کو   غړو ک  خربه خپل تحری ا  او د  يکو 
 څې وکړئ. ه  وايلو پښتنو د یئ او د ځ ه م

 
پاره   له  افغانانو د یووالی  بر  او  لر  ټولو پښتنو د  پوښتنه: د 

 ستاسې نسخه څه ده؟ 

  ګ رمخت پ ،ۍخپلواک ،ۍ تون د ازادښ پد لروبر    الیبه یوسفزۍ:  
ه  سین ه  پراخ  ،  نفاق ختمول   ېخپلو ک.  یوالی دی   هن واحدہ الر او ام
لروبر    ي.جرګو مرکو ختمول ده  خربو اترو، پ   ه پ  ېستونز   ، ساتل

  پیغلې ځوانان او    ي. همداسې  به کو څې  ه   يی کیناپوهان به یوځ
  ې یوه طبقه به هم جال نه پات  ي.و حل الری به ټاکي  ږ ېبه هم یوک

به یو بل ته لروبر    ک ، هر شعبه خلهرنمندهر مزدور، هر    ي. ږ ېک
وبايسار ههر کې  پښتون چ  يالس ورکو  پښتون دی    ر زحمت 
که  ،  څوک چانه کم نه دی ېد کار محنت باندی ه  .  افغان دی
  ل دی دا ټول کارونه د فخر وړ الکه کاو  افدن ،نایی، هاغه جوال 

لویوالی ې  محنت ک  ي. ږ ېک  نه  څوک وړکی یا غټې په کار هدی.  
په صفت  افغان   او انسان  د   ولک دی خو اتفاق او یو بل ته احرتام 

 مهم دی 
 

ته پیغام څه دی چې    وافغانانټولو  پوښتنه: په عمومي ډول مو  
خپل   د  افغان  وطن  هر  بر  او  څه  لر  وړاندې  په  خلکو  او 
باید  په دې حساس او ستونزمن وخت کې  مسئولیت لري او 

 څه وکړي؟ 
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ستونزو رسه    ې هر لروبر افغان دا نن وخت ک   یوسفزۍ:الیبه   
  ، کلتور ،  جغرافیه،  دوی تاریخ  . د خو لروبر یو افغان دی  ؛مخ دی

ی کوچن  يهر کار کو ې  باید یو بل ته چ   .  ژبه او نسل یو دی   ،اتالن
  ، کی دی  ې د  ېی ی سرتوالخو  پوهان؛  که    ي  و   ه ، کم تعلیمټکه غ

خپلو نسلونو ته هم    ،سايت و اتفاق  ي.  لر و یوبل ته احرتام مینه    ېچ
باید یو بل ته السونه    ېو ک ستونز .  وښیي   اتفاق، مینه او احرتام 

ټولنې    کارې  . دکړي ور  پر مخ دې  جوړې  لپاره دې کوچنۍ  او 
 یويس. 

 

په څه بوخت یاست او   که لږه شخيص پوښتنه وکړمپوښتنه:  
 ئ؟ لنډو څه خپلې ورځې په  

تحریک " واک " چی  ښځینه  ا وخت خو خپل  د  الیبه یوسفزۍ:
ټولنیز،     ، سیايس  ې میرمن  ېپښتن   ېکوم چ   ې ځلې  هل  یمه   اونډروفک

اومعاشی حقونو    ي برش   ،  الر   اسالمی  کته  خپل  پیدا  ړي. 
موجوده    د  انځو، اومن  ورته ښیو،   اتالن   جغرافيه،    کلتور،   تاريخ،
توګه د پښتنو افغانانو   يځانګړ په  او    ښځود    هکچ   هنړیوال  پهحاالتو  

پ  لروبر ګوته کښځینه ستونزې  پي    پرتهو.  و ه  د  دې  ایم   يټ له 
الر  میډیا  او سوشل  بهرن  ې احتجاجونه  کله  کله  کوو.    ۍمبارزه 

 . م هم کو  ې لیکن ېمیډیا ته پښتنو افغانانو ستونزو باند
 

دیخوا د  پ کلونو را  ۳۴پوښتنه: د دعوت رسنیز مرکز چې له  
نظر زموږ  په  ی فعالیت کوي ستاسو  ګنناروې له هېواده فره 

د کارونو په اړه څه دی؟ او موږ )دعوت رسنیز مرکز( په څه  
د هېواد دننه  په ښه او موثر ډول  ډول خپل رسنیز خدمتونه  

 ؟او بهر خپلو هېوادوالو ته کوالی يش

یوسفزۍ: کار    الیبه  پروفېشنل    ښه دعوت خپل  او  مخلصه  په 
کو  دېطریقه  خپل   ي.  ته  پښتنو  مبارزین    ې ستونز   ېرسه  خپل 
  ې او د   يته کار کو ي رغښت او ودې  ولس فکر ښیي. د    پوهان هم

ک کو   څهې  ېکار   . نشته  پرمخ   يشالی  شک  وکړي،  نور  تګ هم 
اړیکه کوي. باید د   وررسه    يت دېشم  ې  اد کېو هر ه  ېافغانان چ

خلک ورته خدمت او نړېوال سیاست باندې    هیواد دننه او بهر 
 څېړنې وکړي. مننه 

تون دښپد لروبر  ن واحدہ او ام ګرمختپ ،ۍخپلواک ،ۍازاد  
 ،ساتله سینه پراخ ، نفاق ختمول ېخپلو ک. الی دیویو هالر

يجرګو مرکو ختمول د او خربو اترو، هپ ېستونز  
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 دوکتور نور احمد خالدی 

 
 ه پیژندن 

ال کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان  نیمه ک په تېر یوه  
اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی، کورين تولیدات کم شوي،  

او د بلی  ونه زره کسان بې کاره شوي، د بیو شاخص لوړ شوی،  لګ س 
د خلکو   له  خوا  د خلکو خوراکي خوندیتوب  عایدات کم شوی، 

تللی  نتیجه کی   منځه  په  او    چه  فقر  په  نفوس  نیامیي  د هیواد 
 . . قحطۍ کې دی 
دا   په  طالبانو  رسبیره  د  کې  افغانستان  واکمنی  په  د رشعي  په 

له   ونو تعبیر عامیانه او غیر عقالنی   ، غیر منطقي  ، ناقص احکامو د 
نیاميي   هېواد  د  توګه  ځانګړې  په  حقونه  مدين  خلکو  د  مخې 
نفوس، یعنې ښځې او نجونې د کار او زده کړې له حق څخه بې  

کړي  سیاستونه برخې  دا  ډول    .  عميل  له  واکمنی  طالبان  د  په 
 مرشوعیت څخه بې برخې کړي دي.  

اسالمی امارت د یو متمدنی حکومت په شان د ملی مسایلو په  
مقابل واحد دریځ او کړنالره نلری. کوم اساسی قانون موجود ندی 
او نور مدنی قوانین بی رسنوشته پاتی دی. مملکت په فرمانونو 

طالبانو یو تعداد واکمن وزیران جاهالنه فرمانونه  د  اداره کیږی او  
شل  تیر  په  یی  یو  تحصیالتو صادروی.  عالی  او  معارف  د  کلنو  و 

او  کوی  کنځاوی  دی  کدرونه  مسلکی  هیواد  د  چی  ته  فارغان 
هغوی بی فایده بولی، بل یی د علم زده کړه »مباح« بولی، بل یی  
د ښځو تعلیم فحشاٌ تعریفوی او دعالی تحصیالتو وزیر یی علمی  
درجی د ماینونو د چاودلو د تعداد په شمیر تعینوی! په اوسنی  

 عرص کی بی قانونه حکومتکول د مڼلو وړ ندی.  
په  په   هېواد  د  کې  هېواده  پایله  له  رسمایه  ميل  زره  سلګونو 

په هېواد   او ډېر شمېر یې  او بی روزگاره ژوند  وتښتېدل  بیکاره 
کمښت    کوی.  عوایدو  د  او  نشتوالی  اقتصاد  د  بېکارۍ،  د  د 

ه  پروس مات شوي او ویجاړ شوي او دا  .  سخت خلک  افغانستان  
 ژوره کیږي. ځ په ورځ  ور 

پر دې رسبیره د رژیم پر وړاندې د خلکو د نا رضایتۍ او مقاومت  
امکان له تصور څخه لرې نه دی. همدا اوس د هېواد له ګوټ  

ترهګریز   .ګوټ څخه د وسله والو نښتو خربونه اورېدل کېږي  
فعالیتونه یو ځل بیا امنیت ته ګواښ پېښوي او د قومي او مذهبي  
اقلیتونو په ځانګړي ډول هزاره ګان، هندوان او سکهان، د طریقت  
او تصوف د خلکو په نښه کولو رسه بنسټیز تعصب ته ملن وهي  

 او د ميل وېش له خطر رسه مخ کوي. 
په افغانستان کې ترهګریز بریدونه دوام لري، چې طالبان یې د  
ایمن   مرش  د  القاعدې  د  کې  کابل  په  لري.  نه  توان  مخنیوي 

د  ال  رسه  ډلې  تروریستي  نړیوالې  دغې  له  کېدل  وژل  ظواهري 
په   پاکستان هم  بلخوا  دوام ښودنه کوي.  د  د همکارۍ  طالبانو 
کړی   تایید  د ځینو مرشانو شتون  ډلو  ترهګرو  د  افغانستان کې 
ضد،   تاجکستان  ضد،  چین  ضد،  هند  د  کې  افغانستان  په  دی. 

ترهګر  ضد  پاکستان  د  حتی  او  ضد  روس  ضد،  ډلو  ازبکستان  و 
نیابتي جګړو د دوام او زموږ د خلکو د ژوند رشایط ال   شتون د 
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ايډيالوژيکي   او  ماهيت  خپل  د  تحريک  طالبانو  د  خرابوي. 
محدوديتونو له امله نه يوازې دا چې په سيمه کې د تروريزم او  
تروريستي فعاليتونو د پراختيا مخه نه يش نيولی، بلکې د سيمې  

 ی. اره هم جدي ګواښ ګڼل کيږ د حکومتونو د سيايس ثبات لپ 
ته   هېوادونو  هغو  او  سیاالنو  ییزو  سیمه  حالت  کړکېچن  اوسنی 
د   موخو  سرتاتیژیکو  خپلو  د  کې  سیمه  په  چې  ورکوي  فرصت 

  له بې کفایتۍ ګټه پورته کړي  سالمی امارت ترالسه کولو لپاره د ا 
 . دی موجود    جدی ډول د بلې نیابتي جګړې خطر ال هم په  او  

حالت دوام به د افغان ملت راتلونکی له جدي خطر رسه  د اوسني  
اقتصادي،   د جریان د شاته کیدو،  او د معارص متدن  مخ کړي 
تخنیکي، ټولنیز، سیايس، فرهنګي وروسته پاتې وايل او له نړیوالې 

 ټولنې څخه د انزوا کیدو له خطر رسه به مخ يش. 
ميل حاکمیت،  د افغانانو د  اوسنیو نامناسبو رشایطو  برسیره پر دا  

ځمکنۍ بشپړتیا او ميل یووايل پر ضد عنارصو او جریانونو ته دا  
فرصت ورکړی، چې د هېواد د وېش لپاره ډېر بیرغونه او غوښتنې  
پورته کړي او زموږ د هېواد بنسټونه یې له جدي ګواښ رسه مخ  

 کړي دي.  

 د ملی یالوګ رضورت! 

ادي او کلتوري  افغانستان د خلکو د اوسني سیايس، ټولنیز، اقتص 
نه   د  نړیوالو  د  رژیم  د  امارت  اسالمي  د  طالبانو  د  او  وضعیت 
پیژندلو له امله، افغان سیايس فعاالنو څو ایتالفونه، اتحادونه او  
محاذونه جوړ کړي دي. خو ښکاره ده چې هیڅ بنسټ او ایتالف  
اوسني   له  خلک  زموږ  او  افغانستان  کوالی  نيش  توګه  یوازې  په 

وژغور  څخه  د  حالت  همغږۍ  د  منځ  تر  فعاالنو  سیايس  د  ي. 
،  کې د رجعت غوښتونکو نشتوايل په دوام رسه به په افغانستان 

 . اوږد يش استبدادي واکمنۍ ژوند  

په دې تاریخي پړاو کې دا د افغانستان د ټولو بنسټونو، ایتالفونو،  
متحدینو او سیايس فعاالنو اسايس، مهمه او جدي دنده ده چې  
په یوه ميل ایتالف کې رسه متحد يش، ترڅو د پرمختګ د موخو 
رسه   جوړولو  په  مرکز  او  ادرس  مشرتک  یوه  د  کې  مرکز  په 

ګټې، د افغان ولس د ګټو    افغانستان وژغوري. ارزښتونه او ګډې 
دفاع او په ورته وخت کې د نړیوالې ټولنې لپاره د ښه او سامل  

پر وړاندې د افغان ملت د ټولو   اسالمی امارت رشیک په توګه او د  

نن ورځ زموږ  .  ګرځی و طبقو د افکارو د انعکاس لپاره یوه مرجع  
ایتالفونو،   بنسټونو،  د ميل شخصیتونو،  ده چې  دا  دنده  اسايس 

وندونو او اتحادونو یوه پراخه جبهه جوړه کړو، تر یوې چرتۍ  ګ 
الندې خپل فعالیتونه په ميل او نړیواله کچه همغږي کړو، که نه  

، څنګه چی دتوماس وست او عبدالله او نور پخوانی نو دا نوښت 
په الس   ګر  معامله  پخوانی  معلومیږی،  نه  د متاسونو  مفسدینو 

امتیازاتو په بدل لکه پخوا په  ونیسی او د څو حکومتی څوکیو او  
 . د هېواد له برخليک رسه بيا هم سوداګري وکړي شان  

طالبان باید ومنی چی د مالیانو اوسنی بی قانونه انحصاری امارت  
اسالمی د افغانستان خلک او جامعُه جهانی ته د منلو وړ نده. د  
افغانستان ښځی چی د هیواد نیامیی نفوس دی په جامعه کی د  

  ، ناقص احکامو د  د رشعي    حق لری. طالبان باید ومنی چی شمولیت  
حکومتکول د  له مخې    ونو تعبیر ، عامیانه او غیر عقالنی  غیر منطقي 

ټولنیز او د خلکو د اوسنی عرص رضورتونه نه تررسه کیږی. هیواد  
اساسی قانون او نورو مدنی قوانینو ته رضورت لری چی د خلکو د  

 ژبه  څو  او  قومي  څو افغانستان  منایندګانو لخوا تصویب شوی وی. 

اساسی  په  جوړوی. دا هویت باید   هویت  ییز هیواد دی چی ملی 
ټولنیز، سیايس   د  قانون کې  په   او مکلفیتونه حقوق  اتباعو مدين، 

 تعریف کی انعکاس ومومی. 
د هېواد د ستونزې د ماهیت او په تېره بیا د سیمې هېوادونو او  

استخبارايت کړیو د ښکېلتیا په پام کې نیولو رسه، د  زبرځواکونو د  
افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره د افغان سیايس ډلو ترمنځ هر  
ډول ایتالف باید له نړیوالې همکارۍ برخمن وي. له اوسنیو ناخوالو 
څخه د افغانستان ژغورل نه یوازې د افغان ملت او روڼ اندو دنده  

  سوولیت هم دی. ده، بلکې د نړیوالې ټولنې م 

دا په طالبانو پورې اړه لري چې په افغانستان  په عین وخت کی  
د ملی یووالی تامین، د خلکو مدنی او سیاسی حقوقو ضامنت،  کې  

نیولو   برخه  د  ښځو  او  نارینه  د  کی  پرمخټک  پ  افغانستان  د 
د بهرنیو السوهنو لپاره د زمینو د رامنځته کیدو  امکانات برابرول،  

د استخبارايت نیابتي جګړو د رامنځ ته کیدو او دوام  مخه ونیيس،  
مخه ونیيس او د بیلتون غوښتونکو د زمینې د رامنځ ته کیدو د  

له نورو سیايس او مدين ډلو رسه د تفاهم یوه  مخنیوي لپاره  
پروسه   پروسه  ميل  دیالوګ«  »ملی  دلته  یی  مونږ  چی 

National Discourse)  )     تررسه کړي یادوو  . 
 ؟ موخی   دیالوګ د ملی  

په حکومت کې د ټولنې د مختلفو طبقو د دیموکراتیک ګډون   •
 تضمین کول؛ 
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 د هیواد د ميل یووايل او ځمکنۍ بشپړتیا ساتل؛  •

 د اسايس قانون او مدين قوانینو حاکمیت ته راستنیدل؛  •
د اوسني بدمرغه حالت څخه د وطن ژغورل او د خرابیدو د   •

 خطر مخنیوی؛ 
 تامین او ضامنت؛ د خلکو د مدين حقونو   •
د هیواد ښځو او نارینه وو ته بیا د زده کړې، مطالعې او کار   •

 زمینې برابرول؛ 
 د جنسیتي توپیر پای ته رسول؛  •
 نړیوالې ټولنې ته د افغانستان راستنېدل؛ او  •

تفرقې   • ژبني  او  قومي  د رسه  له  کمزوری    دولتی   چې  نظام 
او د بېلتون غوښتونکو دسیسو پر وړاندې مبارزه   کول  مقابله 

 ل. کو 

 ملی دیالوګ څنګه پر مخ بوزو؟ 
د جګړې الره زموږ الره نه ده یوازې په بین االفغاين مذاکراتو او 
سیايس مذاکراتو رسه بحران ته د پای ټکی کېښودل کېدای يش  
او د هر اړخیزې حکومتولۍ په رامنځته کولو کې د هر چا ونډه  

 عدالت ته نږدې کړي.    به موږ 
 دوه الری لری:   ملی دیالوگ 

د افغانستان سیاسی فعالینو، خلک او د نړیوالې  لومړی الره   .1
د دوحې    2020ټولنې پام د امریکا او طالبانو ترمنځ د فربورۍ  

. که څه هم د دوحې تړون په  د پروسی تکمیلول دی تړون  
حقیقت کې د افغانستان د اسالمي جمهوریت د حکومت د  
د   تړونونه  دغه  خو  شو،  المل  بریا  د  طالبانو  د  او  کمزورتیا 

رو ملتونو د امنیت شورا له خوا تصویب شول او ال هم له  ملګ 
ی. طالبانو رسه د نړیوالې ټولنې د اړیکو قانوين چوکاټ جوړو 

په داسې حال کې چې امریکا او متحدینو یې د دوحې د ژمنو  
له مخې له افغانستانه خپل ځواکونه ایستيل، خو طالبانو تر 

فغاين خربو له  اوسه له ترهګرۍ رسه د مبارزې او د بین اال 
الرې د افغانستان لپاره د سیايس حل الرې موندلو په برخه  

او د افغانانو د    طالبانو   د . کې خپلې ژمنې نه دي عميل کړي 
رښتیني استازو ترمنځ د خربو اترو له الرې سیايس جوړجاړي  

ته الره هواروي. دا پروسه نيمګړې پاتې ده او بايد دا پروسه  
 . بيا راژوندۍ يش 

"د  د   چې  دي  ژمن  طالبان  مخې،  له  موافقې  د  دوحې 
توافق   د  اړه  په  نقشې  الرې  راتلونکي سیايس  د  افغانستان 
لپاره" له افغان خواوو رسه بین االفغاين مذاکرات وکړي. د  
دغو ژمنو د عميل کولو اړتیا، په ځانګړې توګه د افغانستان  
افغان ګوندونو رسه د   له  اړه  په  نقشې  راتلونکي سیايس  د 
توافق اړتیا ال هم پاتې ده. د دې توافقاتو پر وړاندې د خپلو 
ژمنو په عميل کولو کې د طالبانو پر مراعات ټینګار باید له  
طالبانو رسه د نړیوالې ټولنې او افغان سیايس فعاالنو د اړیکو 

 لپاره قانوين چوکاټ جوړ کړي. 

او   دا په طالبانو او نړيواله ټولنه پورې اړه لري چې دغو ژمنو 
قانوين اسنادو ته راوګرځي او په افغانستان کې د کړکېچ او 
تراژيدۍ د ژورېدو مخه ونييس او افغانستان د نړۍ لپاره د  

 . تروريزم او خطر په ځاله بدل نه يش 

کې   حاالتو  اوسنیو  په  په  خلکو  د  چې  فعاالن  سیايس  هغه 
فاسد   حکومت  تېر  د  نه  يش،  کوالی  استازیتوب  رښتیني 

اترو  جهادي مرشان   باید په دغو خربو  »ملی او واکمنان، 
 برخه واخيل. دیالوګ« کی  

او  لوري«  »افغان  د  منځګړیتوب  په  ملتونو  ملګرو  د 
د   ترمنځ د خربو موخه  له    ۲۰۲۰طالبانو  کال د دوحې 

تړون رسه سم د افغانستان د راتلونکي لپاره یوې سیايس  
الرې نقشې ته رسېدل دي. د دې پالن وروستۍ موخه  

افغانستان کې د سیايس ثبات او دایمي سوله او د    به په 
 قانون حاکمیت وي. 

د بین االفغاين مذاکراتو په پایله کې باید د دوو کلونو لپاره 
د یوه موقت حکومت د جوړیدو په اړه یوه توافق ته ورسیږي  

د وړ غړو په ګډون د ټولو  چې مشخص کارونه یې د طالبانو 
د دغه حکومت جوړېدل  .  ښکیلو خواوو له خوا رشیک يش  

یو  رسه  استعفا  له  حکومت  تېر  د  کې  افغانستان  ځای په 
يش.   یوه  کېدلی  د  چې  ده  دا  دنده  حکومت  موقت  د 

کمیسیون له خوا چې د دولت جوړونې له کارپوهانو، تاریخ  
قانون مسوده   او وکیالنو څخه جوړه وي، د اسايس  پوهانو 
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همدارنګه   کړي.  د  د  جوړه  به  دنده  حکومت  موقت 
، ميل ټاکنې تر رسه  الکرتونیکي تذکرو په بشپړه توګه وېشل  

نوي اسايس قانون د تصویب لپاره د اسايس قانون د  کول او  
 د لویې جرګې د استازو د ټاکلو په موخه تررسه کېږي. 

ګوندونه   کې  وخت  ورته  سازمانونه  ،  په  مدين بېالبېل  او 
به د افغانستان د اسايس قانون په اړه خپل وړاندیزونه ټولنې  

کمېسیون ته وړاندې کړي او د  د اسايس قانون د بیاکتنې  
 قانون د لویې جرګې د جوړېدو په موخه به په ميل اسايس 

 ټاکنو کې برخه واخيل. 

همکاري ته  د تحقق لپاره که د طالبانو تحريک  پورتني پالن  
او افغان ملت بايد السونه رسه  ټولنه  زړه نه ښه کوي ، نړيواله  

يو کړي او الزمه همغږي او ګډې هلې ځلې وکړي چې افغان 
يش  واکمن  برخليک  خپل  د  نه  ملت  ملت  افغانستان  د   .

د   الس  په  دښمنانو  د  انسانیت  د  افغانستان  چې  غواړي 
وحشت او دهشت په ځاله بدل يش. په دې هدف کې نړۍ  

 مکلفه ده چې د خپل امنیت لپاره مرسته وکړي. 
د  چی طالبانو    جوړول دوهمه الر داده »ملی دیالوګ«  د  

په   ملتونو  د  ملګرو  جرګی  لویی  یوی  د  جوړیدو نظارت 
نوی   یو  پاره  د  هیواد  د  چی  کی  عملی  او  طرح  پروګرام 

  نه پرته د موقت حکومت  اساسی قانون تصویب کړی. یعنی  
د یوه کمیسیون له خوا چې د دولت جوړونې له کارپوهانو،  

څخه جوړه وي،  حقوق پوهانو  تاریخ پوهانو او  سیاسی څیری،  
نیکي  الکرتو د اسايس قانون مسوده جوړه کړي. همدارنګه د  

وېشل  توګه  بشپړه  په  شی   تذکرو  ټاکنې  تکمیل  ميل  د  ، 
اسايس قانون د لویې جرګې د استازو د ټاکلو په موخه تررسه  

 ي. ړ ک 
د لويې جرګې غړي د هرې ولسوالۍ او هرې ښاري سيمې  

او د بهرمیشتو افغانانو   د خلكو په مستقيمو رايو ټاكل كېږي 
 استازی پکی ګډون کوی. 

 اساسات ارزښتونه او    نوی نظام د  په اساسی قانون کی  
د رشعي احکامو پیروي د ژوند د طریقې    کی  افغانستان په   •

او رواجونو په توګه د خلکو د دنیا او آخرت له مکلفیتونو څخه  
 ده؛ 

د افغانستان دولت د اساسی قانون، او نورو مدنی قوانینو پر   •
 ږی؛ اساس اداره کی 

 یږی؛ذ هیڅ قانون د اسالم د دین په مغایرت نه ناف  •

پورې اړه لري چی  په افغانستان کې ميل حاکمیت په ملت   •
ناحیی،   د  او  ملی شورا  د  د ولسمرش،  له الری  انتخاباتو  د 

د    داستازی او د لویی جرګی  او والیتی شوراگانو    ۍ ولسوال 
 ؛ ټاکړو په پروسو عملی بڼه اخلی 

د صدارتی  یا    تمرکز او م   ریاستی د نظام بڼه او ماهیت، د   •
اسايس  یا د دواړو ترکیب، د  او  ،  سیستومونه غیر متمرکز  

 قانون لخوا ټاکل کیږي؛ 
د   • چې  دی  څخه  کسانو  هغو  ټولو  له  ملت  افغانستان  د 

لري   تابعیت  پښتون،   .افغانستان  له  ملت  افغانستان  د 
نورستاين،   يي،  پشه  بلوڅ،  ترکمن،  ازبک،  هزاره،  تاجک، 
نورو   او  براهوي  ګوجر،  قزلباش،  قرغزي،  عرب،  اماق، 

غان ملت پر هر  د افغان کلمه د اف  .دی قومونو څخه جوړ  
 غړي اطالق کېږي. 

د ولسوالیو، ښاري سیمو او والیتونو په کچه خلک حق لري  •
دولتي   د  واحدونو  دې  د  او  وټاکي  شوراګانې  محيل  چې 
د ال ښه خدمتونو د   ته  ترڅو خلکو  ادارې مرشي وکړي، 

کولو لپاره د الزمو ضامنت وشی. په عین وخت کی  وړاندې  
په موجودیت کې د مرکزي حکومت لخوا ميل   تشکیالتو 

 . . ډاډ ترالسه يش ضامنت  یووايل او ځمکنۍ بشپړتیا.  

د اجراییه،   کی دولتاسايس قانون  په نوی  د افغانستان   •
 ی؛ثالثه مستقل قواو نه جوړیږ   ه ی ی مقننه او قضا 

ميل شورا د اسايس قانون له حكمونو رسه سم ولسمرش، د   •
 حكومت غړي او د حكومت پاليسۍ تصويب كوي؛ 

ارګانونه   • اداري  حکومتونو  محيل  او  حکومت  مرکزي  د 
او بې طرفه دي او د ملکي  غیر حزبی  مسلکي، غیر سیايس  

 خدمتونو د قانون له مخې دولت او خلکو ته خدمت کوي. 

کې  • قانون  او   په  سیايس  ټولنیز،  مدين،  اتباعو  او  د  حقوق 
  کېږي  تسجیل  تبعیض  کوم لري  پرته  مکلفیتونه 
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 موسم )فصل(
 آرین   محمدالله : اړهژب

او   زامن  څلور   بوډا یو   ته د ژوند خواږه  زامنو  لرل،غوښتل یې 
ترخه ور وښيي، د څلورو زامنو پالر په وقفه اي بڼه څلور زامن له  

 :کوره لرې د ګالب یو بوټي پسې ولیږل

اول زوی یې په ژمي کې ولیږه چې وګوري د ګالب بوټی څنګه  
دی،دوهم یې په پرسيل کې ولیږه،دریم یې په دويب کې او څلورم  

شو بوډا خپل   ختم هم په مني کې. کله چې د څلورو واړو نوبت  
 بوټی یا ونه څنګه وه؟  ګالبزامن را غوښتل چې ووايي د 

: چندان بوټی نه وو،له اغزیو ډکه وه،ښاخونو مرش زوی یې وویل
یې ډیره سیمه نیولې وه او د سختو سړو له امله فکر نکوم که  

 .پرسيل ته را شنه هم يش 

دوهم وویل:نه دروغ وايي…د ګالب بوټی تک شین وو زرګونو 
 .غوټۍ یې کړې وې چې د هوا په ګرمیدو به را وغوړیږي

زرګونو ښکيل ګالن  بوټي  وه،د ګالب  نه  داسې  نه  وویل:  دریم 
او   سیمه نیويل وو ټوله   لرې   بوی  پرې ښکلې ښکاریده  تر  یې 

محسوس کیده، که رښتیا ووایم ما کله هم دومره ښکلې منظره  
 .نه وه لیدلې 

زوی وویل:دغسې هم نه وه بوټی د ډیرو کلونو وو زرګونو  څلورم 
کوم بل کال ته به تر دې هم ډیر ګالن  فکر  ګالن یې کړي وو او  

 .……ونیيس

او ویې ویل: تاسو ټول رښتیا وایی د یوه خربه هم   وخندل   بوډا  
تاسو څخه هر یوه ددې ونې یا سرت بوټي د  غلطه نه ده، خو له  

ژوند یوازې یو فصل لیدلی دی،تاسو نشئ کوالی د یوې ونې یا  
 .انسان په اړه په یو فصل یا موسم کې قضاوت وکړئ 

که د ژوند ژمي ته تسلیم شوی د پرسيل د غوړیدا، دويب د ښکال  
 ..…او مني د حاصالتو امید به له السه ورکړی 

 :یادونه

رکوئ د یو موسم یا وخت دردونه، ستونزې، مایوسی  اجازه مه و 
 .او حقارتونه مو د نور عمر یا فصل ښکالوې پیکه کړي 

 .ژوند ته د سختیو له هېندارې مه ګورئ

 .د ژوند ټول سخت موسمونه تیریدونکي دي 

 .سختې وزغمه ښې شېبې حتمن راتلونکې دي 
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 عقد معاهدۀ مخفی بین احمد مسعود و تاجیکستان 

 

 جان پدر! وطن بفروش 

 

امریکا  - میرعبدالرحیم عزیزنویسنده:  داکتر    

به   الصدق است.  احمد مسعود پرس احمد شاه مسعود واقعاً خلف 
راه   مسعود  احمد  "بزرگش"،  پدر  رهنامئی  و  ارشادات  از  پیروی 
خیانت به میهن را در پیش گرفته است که آرزوی دیرینۀ پدرش نیر  
همین بود.  احمد مسعود معاهده ای با تاجیکستان به امضاء رسانیده  

حظه می منائید. تاجیکستان هنوز هم یکی که منت آن را در پائین مال 
از مستعمرات آسیای مرکزی روسیه محسوب میشود. روسیه بیش 

هزار عسکر در تاجیکستان دارد که منافع روسیه را د رمنطقه     30از  
تضمین می کند و همچنان  منی گذارد که دولت مستبد تاجیکستان 

و سائر مخالفان رسنگون گردد. م اسالم گرایان  احمد  توسط  عاهدۀ 
مسعود با تاجیکستان شبیه معاهدۀ مخفی پدرش احمد شاه مسعود 
با شوروی بود که مخفیانه به امضاء رسید، اما چندی بعد خربنگاران  
خارجی از اصل معاهدۀ مخفی بین احمد شاه مسعود و شوروی پرده  

 برداشتند و هویت ضد ملی مسعود را افشاء منودند. 
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کرار میشود. این بار نوبت مسعود پرس  حوادث تاریخی گاه گاهی ت
است  که طرح پدر در خیانت به افغانستان را بار دیگر به مرحلۀ اجرا  
بگذارد. حس میهن فروشی و خیانت به افغانستان  در خون و رگ  
مسعود ها جا دارد و تا زمانیکه مسعود ها در این جهان زیست دارند، 

 .  از خیانت به افغانستان منرصف نخواهند شد
که  میشود  سبب  شان  میهن  به  گروه  یک  یا  و  فرد  یک  خیانت  آیا 
شخص و یا گروه دیگر هم به چنین عمل ضد ملی دست زند و خاک  
وطن را به اجانب پیشکش مناید؟ آیا خیانت به کشور میتواند قابل  
توجیه باشد که موافقان خاین به میهن به آن افتخار منایند؟ یک عده  

وادث اخیر کشور و تسلط طالبان بر افغانستان به این باور اند که ح
مبنای انگیزۀ احمد مسعود در امضای معاهدۀ مخفی با تاجیکستان 
است. یعنی تو که خیانت کردی، من هم خیانت می کنم. الکن همه  
میدانند که خاک فروشی و تجزیه طلبی در مسعود ها از دهۀ هفتاد  

یافته ادامه  هم  اکنون  تا  و  شد  آغاز  سازمان    میالدی  کدام  است. 
آن  در  ها  مسعود  اسامی  که  دارید  رساغ  را  خارجی  استخباراتی 

 نباشد.  
هم میهنان محرتم عکس معاهده را بدون تغییر در پایان این مضمون  
مشاهده خواهند کرد. اما برای سهولت خواننده، معاهده را دوباره  
تایپ منوده و با بعضی اصالحات جزئی امالئی نه انشائی،  آن را به  

 دید خوانندگان قرار میدهم.  
 

و جبهه    منت موافقتنامه میان جمهوری تاجیکستان
قاومت ملی افغانستان م  

 مقدمه 

جمهوری تاجیکستان که در منت اين موافقتنامه تاجیکستان و جبهه 
افغانستان که درمنت این موافقتنامه جبهه و به طور   مقاومت ملی 
جمع طرفین یاد میگردند ـــــــــــ بادرک روابط قلبی میان مردمان  

تباری داشته مان که ريشه های زبانی، فرهنگی، تاریخی، و رسانجام  
؛ و با در نظرداشت اهمیت موضوعات مربوط به فعالیت های جبهه، 

 حسب ذیل موافقت منودند:

 تعهد و مکلفیت های تاجیکستان

تاجیکستان با درک هدفمند از فعالیت های بیرونی رسان جبهه و به 
هدف تقویت و حامیت و ارتقای سطع ظرفیت نیروهای این جبهه به  

 های حامیوی ذیل می پردازد: انجام فعالیت 

پشتیبانی سیاسی و دیپلوماتیک در مجامع و سازمان های بین املللی 
به   دیپلوماتیک  های  پاسپورت  صدور  جبهه.  جایگاه  اعتالی  ـــــــ 
رسان جبهه و پشتیبانی سیاسی از فعالیت های این جبهه در مجامع 

بوده و  و نشست های بین املللی )جزئیات محتویات اين بند محرم  
 مندرج ضمیمه الف می باشد(. 

( جبهه.  محاربه  ظرفیت  سطح  ارتقای  و  تقویت،  فراهم  ۱حامیت،   )
( نظامی،  تجیهزات  و  آموزش،  مشاورت.  سیستم ۲آوری  ارتقای   )

( گسرتش ظرفیت ها ترشیک اطالعات؛  ۳تدارکاتی و حمل و نقلی، )
این  ۴) محتویات  )جزئیات  نظامی  تأسیسات  به  و دسرتسسی  بند  ( 

 محرم بوده و مندرج ضمیمه الف می باشد(. 

 تعهدات ومکلفیت های جبهه 

با درک توافق و اعتامد بلند مدت متقابل و روابط چند وجهی، جبهه 
 موارد ذیل را تحقق خواهم بخشید:

تأمین وجوه پولی به شکل ساالنه از بنیه و حدود مالی    تکلیف مالی.
ی کشور برای حامیت از  بنیاد شهید احمد شاه مسعود، قهرمان مل

تعهدات نظامی تاجیکستان )حزئیات محتویات این بند محرم بوده 
 و متدرج ضمیه ب می باشد(. 

کنرتول   تحت  ساحات  در  معادن  استخراج  داد  قرار  اعطای 
اعطا و حق دسرتسی قرارد های استخراج معادن در ساحات    جبهه.

و صنایع    تحت کنرتول جبهه با همکاری و لزوم دید وزارت معادن
خفیفه تاجیکستان )جرئیات محتویات این بند محرم بوده و مندرج 

 ضمیمه ب می باشد(. 

امتناع از هر نوع تبلیغات علیه   تبلیغات علیه کشور های منطقه.
به   متهم  یا هم  و   افغانستان  امور  در  دخالت  به  متهم  های  کشور 

مندرج   پشتیبانی از طالبان )جزئیات محتویات این بند محرم بوده و
 ضممیه ب می باشد(. 

 مکانیزم های اجرایی و ضامنتی از سوی طرفین 

اند تا طرق و مکانیزم   ذوات آتی به عنوان مجرا های اصلی مکلف 
مشرتک را برای ارزیابی و بررسی به موقع و تحقق اهداف و ابعاد  
ایجاد  تفاهمها(  ابهامات، و سوء  تنشها،  از  به دور   ( اين موافقتنامه 

د  های  منایند:  نیرو  کل  ستاد  رئیس  زاده  صابر  امامعلی  جرنال  گر 
مسلح تاجیکستان، احمد ولی مسعود رئیس بنیاد شهید احمد شاه  
مسعود قهرمان ملی افغانستان، دگر جرنال ظاهر اغرب سفیر اسبق 
افغانستان در تاجیکستان و دگر جرنال قدم شاه شهیم رئیس اسبق و  

کازاخستان   در  افغانستان  اسبق  بند سفیر  این  محتویات  )جزئیات 
 محرم بوده و مندرج ضمیمه ج می باشد(. 

 مکانیزم عقود و ضامنتی 

عقرب سال روان مطابق    ۲۷این موافغتتامه در شهر دوشنبه به تاریخ 
و   ۲۰۲۲نوامرب    ۱۸ تاجیکی  فارسی  زبانهای  به  اصلی  نسخه  سه  در 

وقی  انگلیسی به امضاء رسیده که هر سه نسخه آن از عني اعتبار حق
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برخوردار می باشد. در صورت بروز اختالف، منت انگلیسی ارجحیت 
 دارد.

کمپوندیم ضامئم ) الف، ب، ج( محرم بوده و در ریاست    یاداشت:
تاجیکستان  جمهوری  خارجه  امور  وزارت  محرم  اسناد  و  آرشیف 

 نگهداری می شود.

 احمد مسعود      مظفر حسین زاده 

 معاون سیاسی وزارت امور  
مقاومت    خارجه جمهوری تاجیکستان جبهه  امیر 

 ملی
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 ژباړنه: هیله تبسم   - لیکوال: محمد محق  

دا څه موده په سیايس جلسو کې د افغانستان په راتلونکې حکومت 
 .خربې کېږي

په   کې  هېواد  په دې  خاوندان  نظر  د  نظام  ځینې  سیايس سکولرزم 
او ټینګار کوي، داسې موضوع چې باید ډېر پخوا پرې بحث  تاکید 

 .شوی وای

د   همدارنګه  تجربې  په  څخه  حاکمیت  د  مجاهدینو  او  طالبانو  د 
همدې   د  یې  مواد  اندازه  کايف  په  چې  حکومتونه  ایران  او  سوډان 

اکړي  تجربې د تحلیل او خربو اترو لپاره زموږ په اختیار او واک کې ر 
 .ول

تحریر،   حزب  املسلمین،  اخوان  لکه:  ډلو  اېښودونکو  بنسټ 
طالبانو   او  ایران  د  د.اعش  ال.قاعده، 
مخالفت،   دیني  د  سکولرزم  حکومتونو 
او په بېالبېلو نورو نومونو معريف   الحاد 
کړی، او خلک یې وېرويل چې ګواکې له  
همدې الرې یې مقدسات او ارزښتونه د  

 .ه مخ ديپایامل کېدو له ګواښ رس 

وژنې   ډلو  افراطي  د  کې  افغانستان  په 
ترور او چاودنې د دې المل کېدلې چې 

په   دا دروغ  و چې  له همدې الرې  او  ونکړي،  تبلیغاتو زړه  د  څوک 
مسلط باور بدلېدل او زموږ په وینا: بنسټ ایښودونکو کولی شوای 

 .چې خپل ځانونه د انتحاریو او وژنو په وسیله په ټولنه تحمیل کړي

دوو  د  مانا  په سیايس  او  ده  نه  معنا  په  دیني مخالفت  د  سکولرزم 
منونو/مثالونو د تفکیک او د هر یوه د صالحیتونو د تعیین په معنا  

او هغو ډلو چې ځانونه د دین مناینده  ګان ده. یوه منونه د مالیانو 
ګڼي، بله منونه د ”دولت“ ده چې هېڅوک یې د مطلق انحصار حق  

 .نه لري

په ساده معنا دا دی چې هېڅوک نيش کولی دا ادعا وکړي  سکولرزم  
چې” نایب الله یا خلیفه رسول الله“ دی، او د ځان لپاره په عمومي 

 .عرصه کې لوړ امتیاز او حق ترالسه کړي

عمومي عرصه یانې چې په ټولو پورې اړه او تعلق ولري او دولت یې 
 .یوه برخه ده 

دیریت وړ ده او د هغې ځانته دا عرصه د ټولنیز تړون په وسیله د م 
کول یا ملکیت د یو فرد په الس، یوې ډلې، یوه مذهب یا یوې طبقې  

 .په وسیله د خونړیو منازعاتو سبب ګرځي

زم په دې معنا دی چې عمومي عرصه بغیر له کوم تبعیضه  ی کولریس
د ټولو اوسېدونکو په واک او اختیار کې واويس او د قانون په وسیله 

په ځانګړې عرصه کې هر څوک د خپلو عقایدو مطابق    اداره يش، خو
 .چلند وکړي

 
قانون هم د ټول ګډونه مشارکت په وسیله د مقننه قوې په جوړښت  
کې بغیر له کوم تبعیض د اجتامع ترمنځ جوړېږي او هېڅوک له خپلو 
په   محرومېږي.  نه  کې  مشارکت  ګډونه  ټول  دې  په  څخه  عقایدو 

د هر اشخاص چې  اساس هغه  لرونکې دي، کولی يش    همدې  دین 
کړن ځایونه او رسنیز فعالیتونه معبدونه، دیني مراکز، مدرسې، زده 

 .ولري، همدارنګه ډېری نور ښاریان به هم دا حقوق لري

د همدې لیدلوري په وسیله د ښاریانو فعالیتونه د عمومي عرصې په  
له   بغیر  هېڅوک  او  نیيس،  صورت  کې  چوکاټ  په  قانون  د  وسیله 

 .ه د ”قهریه“ قوې حق نه لريحکومت

سکولر حکومت یانې هغه حکومت چې 
په دیني مسایلو کې بې طرفه دی، نه 
کوم دین تحمیلوي او نه هم کوم دین  
ښاریانو،   ټولو  په  قانون  او  منعه کوي، 
که هغه په هر عقیده وي، په یو ډول 

 .تطبیقوي

پیدايښت  پلوه د سکولرزم  تاریخي  له 
هغه تر څو  و  امله  لکه:    له دی  موارد 

ګري چې د مذهب په نامه تررسه  طلبي، ستمفریبکاري، جرب، قدرت
د  یې  څخه  دین  له  لنډ کړي چې  السونه  اشخاصو  د هغو  او  کېدل 
قدرت په ترالسه کولو او ثروت زیاتولو کې ګټه اخیسته. هامغه ډول 
چې د اروپا په منځنیو پېړیو کې دا تجربه ترالسه شوه چې د سیايس  

اکمني او د کلیسا اتحاد د اروپا په تاریخ کې یوه توره او حاکامنو و 
 .خونړۍ دوره رامنځته کړه 

په اسالمي نړۍ کې هم وروسته له زر کلونو د اموي خلفاوو، عبايس، 
عثامين او ځینو نورو ډلو لخوا چې د مذهب په وسیله یې سیاست ته 

 .مخه کړه، په مختلفو بڼو تکرار شوه 

 .ګټه او د دین پلورونکو په زیان دی  سیايس سکولرزم د دین په
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 قدرت الله هېوادپال 
کاران،  که په فردي توګه ورته وګورئ نو هم ستاسې ملګري، هم 

ورونه ټول روان دي خپل ژوند کوي، څوک به هوسا او څوک به  
په عذاب وي، خو خپل مزل لنډوي، همداسې په ميل او د هيواد  
په کچه نړۍ هم پر خپل مزل روانه ده، ټول د خپلو هيوادونو د 
پرمختګونو بحث کړي. نړۍ له يوه بدلونه ترييږي، او رضور نه  

 ټه وي. ده چې دا بدلون دې زموږ په ګ

پورې هلته   ۲۰۳۰د مريخ د تسخري بحثونه روان دي، او ښايي تر 
لپاره   کيدو  پاتې  غښتيل  او  ځوان  د  ويش،  هڅه  ليږلو  برش  د 
نانوټيک او روبوټس جوړيږي، کور په کور ماشينونو سپارلو لپاره  
د   کې  هند  وکړي،  مرسته  کې  چارو  په  کور  د  چې  کيږي  کار 

يې   مرشه  ټولو  تر  چې  نجونې  کوچنۍ    ۱۵ښوونځي  وه  کلنه 
يې ورکوي چې فضا ته  سپوږمکۍ جوړوي خپلو ساينسپوهانو ته  

يې ليږي تر څو د هوا حاالت د هيواد له دهقانانو رسه رشيک  
 کړي. 

 
ګاونډ   همدا  ده،  مخ  رسه  ستونزې  له  ځواک  کاري  د  نړۍ 
پاکستاين ځوانان په نړۍ کې آنالين کار لپاره پيژندل کيږي، د  
يوځای  رسه  دیش(  بنګله  )هند،  هيوادونو  مخکښو  دريو  نړۍ 

څخه د نړۍ له بنديزونو رسه بيا هم په    ۱۹۷۹ياديږي، ايران له  
طبابت، فرهنګي چارو، د کمپيوټري پروګرامونو جوړولو او نورو  
کې په سيمه کې ممتاز دی، له بنديزونو رسه روس ته بې پيلوټه  
بيا هم  الوتکې ورکوي، عريب هيوادونو له دومره پيسو رسه يې 

 وررسه سيايل نه شی کوالی. 

له ځانه شړل، ټولو ته بد ويل، پدې مته  جنګ، ښکنځلې، د هر چا  
کيناستل چې حاالت ښه شو بيا به زه له ځانه حرکت ښيم، له  
نورو زما د ژوند بدلولو مته، او داسې نورې چارې د پوهې کموايل 
او ځان تري ويستو نښې دي، زموږ ټول بحث له پخوا راتاوو وي،  

بد رد وايو، د    له امان الله خانه نيولې تر ننيو چارواکو ټولو پسې
 بل د اصالح هڅه کړو، خو خپل ګريوان کې نه ګورو. 

یوازې که پاکستان زموږ په کورنيو چارو کې الس ونه وهي، که  
امريکا زموږ پيسې راپريږدي، ايران مو کډوال آزار نه کړي، هند 
راته ويزې راکړي، روس راته غنم او سالوې راکړي، او داسې نور،  

يش، او زه به بيا د ماهيپر پر څوکو ناست  نو بيا به دا وطن جنت  
د احمدشاه بابا د دهيل د فتحې او شاه رخ مرزا د کلتوري السته  

 راوړنو زمزمې وايم. 
کيږي،   له ذهنه رشوع  کيناستل  ته  او خیرات  منل  ناکاميو  د 
دې   خیرات  خو  وهي،  نه  ګوتې  کې  چارو  په  زموږ  دې  نړۍ 

ټولنيزو شب پر  به  موږ  بندوي،  نه  ته ښکنځل  راباندې  کو خلکو 
کوو، د نظر اختالف به نه منو خو دا ټولنيزې شبکې بايد زموږ  

 پاڼې او حسابونه بند نه کړي. 
جاپان له دوميې نړيوالې جګړې وروسته له امريکايانو زده کړل،  
خو امريکايانو دوی ته څه نه ښودل، ولس به حکومت زده کړې  

ټولګيو، د درس او کارځای کې  لپاره امريکا ته ليږه، خو چا به په 
په ګټوره توګه نه پريښودل، داسې ډيرې بيلګې وی چې دوی به  
د ميزونو، ځمکو پاکولو او نورو په بهانه تلل، د دوی نوټونه به يې  
لوستل، خربې به يې اوريدلی او دا پوهه به يې خپلو خلکو ته 

 رسوله. 
ياديږي، د ډاکټر صاحب و  نورې مڼې چې  او  کيل  دا د وردګو 

تاريخچه ولولئ، چې څرنګه له هر سفر رسه به يې په بکس کې د  
بوټو منونې له ځان رسه راوړلې، د باغدارۍ او کرهڼې ودې لپاره  
يې څه څه ونه کړل، او د ده دا مزل آسانه نه وو، داسې بيلګې  

 هم وې چې دا منونې يې په پټه هيواد ته راوړی وي. 
ستورمزلو او براعظمونو تر منځ  د هټلر او نازيانو په زمانه کې، د 

له   چې  لدې  رسه  ساينسپوهانو  مخکښه  راکټونو  کاريدونکو 
حکومت رسه وران وو خو بيا يې هم د راکټونو جوړولو لپاره له  
سقوط   حکومت  نازيانو  د  چې  کله  وکړه،  مرسته  رسه  حکومت 
وکړ، دا ساينسپوهان امريکا او روس له ځان رسه بوتلل، نن دواړه  
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د مخکښه    هيوادونه  له  کې  ټکنالوژيو  په  ويشتلو  واټن  لريې 
 هيوادونو څخه حسابيږي. 

دلته عقيده سيايس مفکورې مهمې نه دي، مهمه دا ده چې موږ  
داسې څه کوالی شو چې د هيواد په ګټه وي، هيوادونه په خپله  
وده او پرمختګ کې له ډير څه ترييږي، مهم د خلکو پر عقيدې  

ا رسه د خپلو هيوادونو ودې لپاره  برابرول نه دي، مهم له هر چ 
 کار اخيستل دي. 

 
د   وو،  اقتصاد  يو منل شوی  نړۍ  پيړيو کې د  منځنيو  په  چني 
وريښمو الر يې په وچه او ملده کې ساتله، هغه وخت کې چې  
اروپايي هيوادونه او غرب په مذهبي خرافاتو کې غرق وو، خپل  

دې نړۍ په  منځي جنګونه وو، چني ته خلکو د پرمختللې او آبا 

توګه کتل، هلته نظام په دوامداره توګه نورې نړۍ ته خپل خلک  
د کشفياتو او ځان پوهولو لپاره ليږل، چې په دې کې د کښتيو  
مزلونه هم شامل وو، دا ټول د شاهي کورنۍ په مالتړ روان وو،  
خو کله چې د هغې زمانې شاه عزل شو، او ورپسې بل شاه راغی،  

وبلل او آن د هيواد کښتۍ يې وسوځولې  نو هغې دا هر څه عبث  
 او وګړو لپاره يې د کښتيو لرل جرم وګاڼه. 

له چينايانو زده کړل شوو ټکنالوژيو او مهارتونو په مرسته نورې  
نړۍ نور کشفيات وکړل، او دوی ورځ په ورځ وروسته روان وو،  
د   وزغمل.  يې  څه  هر  قحطۍ  تر  نيولې  جګړې  له  اپينو  د  چې 

کې لسګونه او سلګونه کلونه د مزل برخه وي، د    ملتونو په تاريخ
ناوړه پريکړې راتلونکی نسل خواروي، زموږ د نن زحمت د   نن 

 سبا هوساينې پايل، او د نن لټي مو سبا عذابوي. 
د فرد په توګه د ځان رسول، او نظام په توګه د ځان او هيواد  
مهارتونو،  په  موږ  دي،  بنيادونه  پرمختګ  د  ټاکل  هدف  لپاره 

تصادونو، زده کړو، آسانتياوو او نور هر څه کې به له نورو رسه  اق
سيايل کوو، ځکه که موږ د فرد له دندې نيولی د تجار له پانګونې  
پورې چارې راسپړو، نو مجبور يو هغه آسانتياوې او ژبه وکاروو  

 چې نړۍ پرې پوهيږي. 
ته   نړۍ موږ ته نه دريږي، او هر څومره ژر چې ځان دغې الر 

 کړو، همدومره ژر به مو چارې آسانې کړې وي. برابر 

 

ئمرکه مه هیروستاد ډاکټر م. عثامن تره کی راتلونکې ګڼه کې د اد دعوت مجلې په   

اوس مھال په افغانستان کې د بل هر وخت په پرتله  .یر شدت وده کويډپه پښتونخوا کې ناسیونالستې جذبات په 
 پیاوړي ښکاري جذباتضد  ،پاکستان

 یپه لنډہ توگه! د کنرتول نه وتلی طالب کاروان » ترکستان «  ته روان د
 ګومان نه کیږي دا افراطي ډله د افغانانو او ان نړۍ رسه په  

 اوسنۍ فکري جګړه کې بریالۍ يش
 طالب مرشانو زموږ وړاندیزونو ته هرکلې وایه، خو د هغو 

 دہېد عميل کولو په اړه هیڅ ضامنت نه ورکول ک 
 ینګښت ټداسې څرګندیږي چې دعوت د ميل وحدت د 

 یا پاته شویېډرسالت ته ژمنه م
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 د قوانینو په وړاندې د ښي اړخو اسالمکارو خنډونه

 زبیر افغان 

نظام   یو  لپاره اسالم ځنیې اصولې الرښوونې کړې دي،  نظام  د 
د   مسلو،  باید  فرعي  د  کولو  عميل  په  هدایاتو  اصويل  هامغه 

قضایاوو او موضوعاتو لپاره د وخت له غوښتنو رسه سم قوانین  
 جوړ کړي. 

د فرعي قوانینو لپاره دې اساس هامغه د اسالم اصويل او کيل  
هدایات يش، د اسالم دغه اصويل الرښوونې دې د نورو قوانینو 

لکې د اسايس قانون په مادو  لپاره د اسايس قانون حیثیت ولري، ب
کې دې ځای پر ځای يش، له دې ماسیوا قوانین به ټول پر هامغه  
معیار لیکل کېږي چې اسايس قانون يې ورته ږدي، په دې توګه 
به هم یو نظام اسايس اسالمي قانون ولري او هم به يې د وخت  
له غوښتنو رسه سم د ټولنې ستونزو ته له قانوين پلوه رسېدګي  

 ي. کړې و 
یو نظام په دې نه اسالمي کېږي چې یوازې د اسالمي نظام نوم  
پر والړ يش، اسالم د ټولنیز او فردي ژوند لپاره الرښوونې لري،  
که هغه الرښوونې يې عميل نه يش، هر څو چې یو فرد/ډله/ټولنه  
د اسالمیت نارې ووهي څوک يې نه وررسه مني او نه د الله په  

 پلوالی يش. دربار کې د قبولیت مقام خ 
اسالم د یوه دین په توګه له سیاسته، بیا تر سولې، اقتصاده، نړۍ  
والو اړیکو، فردي او ټولنیزه ژونده ځينې اصويل او کيل الرښوونې  

 کړې دي، چې پېژندل او عمل په کول بیخي اسانه کار دی. 
نورو   د  الرښوونې  دغه  کریم  قران  د  چې  ووایم  داسې  که 

وانینو ایجاد ډېر اسانه کړی دی، مثلن:  موضوعاتو د حل لپاره د ق
قران کریم عدالت د ټولنې/فرد لپاره الزمي بويل، د پرېکړې په  
وخت کې يې خلکو ته د عدالت امر کړی دی، خو عدالت يې نه  
دی تعریف کړی، په دې توګه يې موږ ته یوازې یو اصل راکړ، دا  

نو   ولري،  تعریف  بېل  لپاره  عدالت  د  ټولنه ممکن  هره  په  چې 
فرعي قوانینو کې به يې هم توپري حتمي ترسرتګو کېږي، دا پروا  

پر همدې معیارونو رسه   ټولنه د عدالت  نه لري، خو چې هغه 
متفقه وي، خلک پکې مترضر نه وي، قران د همدې امر کړی 
قانون چې   نو هر  يې په رعایتولو مکلف دي.  افراد  ټول  او  دی 

په نظر کې نیيس، دغه به  ډول نور هدایات   جوړېږي، عدالت 
 هم.

په دې رسه به هم اوس د بې قانونۍ خال ډکه يش، هم به د خلکو 
 ستونزو ته د قانون په چوکاټ کې د حل مرجع وموندل يش.

نور هغه وخت تېر دی چې ټولنه به په هر ډول مسایلو کې د یوه  
لپاره نن قوانین   مال او مفتي په فتوا چلېده، په نړۍ کې ددې 

و قوانینو لپاره دې د قران کریم اسايس کيل  موجود دي، د هغ
يش،   ولیکل  قوانین  توګه  ازادانه  په  نور دې  او  معیار يش  ټکي 
اسالم يې مامنعت نه دی کړی، بلکې د ټولنې اړتیا ته په کتو باید 

  دا کار حتمي يش.
د عباداتو په برخه کې دې یوازې یوه مرجع وي چې ټول علامء  

وا داره، د زمان، مکان او ټولنې له  يې منل شوي دیني عاملان، تق
ته   پوښتنو  خلکو  د  هم  چې  يش  وټاکل  کسان  باخربه  رشایطو 

 ځواب وویل يش او هم د اختالف مخه ډب کړي. 
سیاست،   اړیکې،  رسه  نړۍ  له  لري،  اړتیا  ډېره  ته  قانون  ټولنه 
د   موده،  واک  د  ټاکنه،  مرش  د  مسایل،  ميل  اقتصاد،  نظام، 

مسایل خو د مال په فتوا نه حل کېږي،    چارواکو صالحیتونه او ګڼ
ډول   مکمل  په  څه  هر  چې  ده  اړتیا  قوانینو  د  خو  لپاره  دې  د 
ترشیح کړي، داسې خو نه کېږي چې له نړۍ رسه د اړیکو لپاره  
یو مال فتوا در کړي، نو که یوه مال یوه فتوا در کړه او بل بیا بل  

 ډول، بیا به څه کېږي؟ 
معارصه نړۍ کې د قانون پر ځای   دا ډېره د رشم خربه ده چې په 

فتوا   په  مال  د  او سیاست  زموږ د هیواد چارواکي حکومتداري 
 کوي، دا نه په اسالم کې اساس لري او نه د قانون له مخې جواز. 
د عامل فتوا دې یوازې عبادت اړخ مسایلو پاته يش چې هغه هم  
  د دولت له دار االفتاء څخه حل و فصل يش، د هیواد ټولو علامء
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دې په دې مکلف يش چې یوازې دې همدا فتوا بیان کړي، په  
دې رسه به هم د خلکو پوښتنې ځواب يش او هم به د اختالفاتو  

 مخه ونیول يش. 
یو شمېر کسان فکر کوي چې موږ ته را پاته علمي فقهي میراث 
دومره بډایه دی چې د هر ډول مسایلو حل يې وړاندې کړی دی،  
د هر وخت او هر ځای لپاره بسنه کوي او هره ټولنه خپلو مسایلو 
ته په کتو له دې میراث څخه ګټه اخیستای يش او ستونزې يې  

 په اوارېږي. 
نه یوازې دا چې حقیقت نه لري، بلکې  دا خربه تشه ادعا ده،  

غلطه هم ده، حتا که ووایم دغه ډول ادعا ناروا ده. ولې؟ ځکه  
یوه لور ته د انسان ګڼ محدودیتونه دي او بل لور ته په ژوند کې  
ال یتناهي مسایل دي، نو څنګه امکان لري چې مسایل دې پيدا  

؟ که  شوي نه وي او یوه فقیه دې پخوا ال حل ورته موندلی وي 
داسې وي، نو د نويو مسلو لپاره دې د اجتهاد دروازه بنده کړي،  
قرضاوي، غزايل، وحید الدین، ذاکر نایک، غامدي، رسوش، محق  
او دې ته ورته د نړۍ په سلګونو علامء دې د نویو مسایلو د حل  
لپاره رسګردانه کېږي نه، بلکې دا هر څه په همدې میراث کې  

د کيل مال ال په خرب دی، نو ولې يې  حل و فصل پراته دي، زموږ  
له قران او سنت څخه د بیا حل لپاره مجلسونه کېږي، غونډې  
دایرېږي، اجتهادونه کېږي او نوې فتواوې صادرېږي؟ هغه ادعا  

 دغه عمل په خپله ردوي!!! 
ناسمه ځکه ده چې ډېری مسایل اصلن دیني جنبه نه لري، نو  

ال پيدا شوي نه وي او    څنګه به یوه فقیه له وړاندې چې مسایل
نه هم له دین و رشیعت رسه رس و کار ولري، حل ورته پيدا کړی 
موږ   کې  هیوادونو  پرمختللو  ډېرو  په  نړۍ  اسالمي  د  که  وي؟ 
وګورو نو هغوی د دې وړ مسلو لپاره نور وضعي قوانین جوړ کړي  
دي څو غیر رشعي مسایل پر هامغو قوانینو حل و فصل کړي. د  

زموږ په فقه کې هم د استناد توکي شته، موږ چې  دې لپاره خپل  
کوم مسایل په قیاس او اجتهاد حل کوو، د هغو یوه برخه د علت  
مشرتکه له امله سمه ده چې رشعي مبنا پيدا کوالی يش، مګر  

داسې هم شته چې هسې په زور يې رسه تپيل دي، ځکه هغه د  
خورا    رشیعت پر همدې مبنا نه جوړېږي، له دې امله يې ترمنځ

ژور اختالفات وي، دوه کسان يې پر یوه الر نه رسه ځي، وجه يې 
داده چې اساسن هغه دیني نه دي، دوی په زور له دین رسه تړيل  
دي، ښه نو یو شی یا ستونزه چې له دینه را پيدا نه وي، او موږ  
يې په لوی الس په دین پوري تړو بیا يې حل نه شو وړاندې کوالی،  

اړتیا څه ده اوتیت  د دې  الله ص واضح ویيل دي چې  ؟ رسول 
جوامع الکلم، زه فارمولې بیانوم، موږ ته غټ چوکاټونه دین ايښي  
دي، د هغو په رڼا کې او د همدې چوکاټ په رعایتولو رسه موږ  
حق لرو چې ځينې قوانین نویو مسایلو د حل لپاره جوړ کړو. د  

ر کول  فقهې دغه تعزیري مسایل د کوم ایت یا حدیث پر بنا و 
کېږي؟ یوه کس ته نغدي جریمه ور کول کېږي، بل ته له جریمې 
رسه بند هم، یو کس وهل کېږي او بل له وهلو رسه بندي کېږي  
هم؟ دلته خو رشیعت یوازې فارموله در کړې ده، د هغه لوی  
چوکاټ ته په کتو تاسو د همدې جزیو په اړه خپله پرېکړه کوئ،  

جرم او دې ته ورته نکتې ټولې  حاالت، ټولنه، وخت، ځای، مجرم،  
په نظر کې نیسئ او پرېکړه کوئ، دې ته تاسو حتمن د رشعي  
مسلې نوم ور کوئ، خو که یو څوک د رشیعت له همدې فارمول  
څخه په استفادې د رشعي چوکاټ په رعایت رسه د مدين قانون 
په نوم یو قانون جوړ کړي او د هغه قانون په ساحه کې مسایل  

و ستا وررسه څه مشکل دی؟ که یو فقیه د خپل  په حل کړي، ن
اجتهاد په مټ سل، دوه سوه، درې سوه ان زر کاله مخکې د یوې  
مسلې په اړه نظر ور کوالی يش چې ال هم هغه مسله ایجاد شوې  
نه ده، نه يې ټولنه په نظر کې نیول شوې، نه يې نوعیت ته پام  

څنګه دا  شوی، نه وخت ورته مطرح دی، نه ځای، نو ستا عقل  
اجازه هغه چا ته نه ور کوي چې هم ټولنه په نظر کې سايت، هم 
وخت او مکان ورته مطرح دي، هم نوعیت ته توجو کوي، هم د 
وخت   خپل  د  هم  دی،  وړاندې  په  هغوی  د  تعبیر  علامؤ  تېرو 
علمي پانګه وررسه ده او له دې ټولو رسه د یوه فقیه یا قانون پوه  

ه کار ته اوږه ور کوي، که څه هم  پر ځای یوه درسته کمېټۍ دغ
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دا کار د فقهې په نوم نه کوي، د وضعي قانون په نوم يې کوي،  
یواې اسالف   تاته  که  او  نوم وررسه شخړه ده  پر  یوازې  نو ستا 
پرستي خوند در کوي د نن زمانې علامء درته علامء نه ښکاري؟  

ې  ته مسایل او ستونزې حل کول غواړې او که په دې توګه نه یواز 
ایجاد شوې ستونزې نه حلوې، بلکې د نورو ایجاد ته زمینه سازي  
نه   یا فکر عمل  په کتاب  فقیه  یوه  ته هم د  له دې رسه  کوې؟ 
کوې، د امام صاحب د مذهب په نوم دې مسلک کې څو سلنه  
مسایل د هغه خپل دي؟ څومره فقهي اصول د هغه لیکل شوي  

ک  په شان فرض  به هم د هغه  ړو، څومره  دي؟ ځه د شاګردان 
مسایل ته اوس د هغه وخت د علامؤ په تعبیر حلوې؟ ایا تاسو 
اوس نوي اجتهادونه نه دي کړي؟ تا له یوه مسلک څخه بل ته  
منډه نه ده کړې؟ د مفقود په مسله کې پر خپل مسلک والړ يې  
که د امام مالک په مذهب دې عمل پيل کړی دی؟ که تاسو دا  

 په قایل؟  حق لرئ، نو نور ته ولې نه یاست
که دغه قانون مقدسه جنبه نه لري، نو ستا اجتهادي قوانین يې  
هم نه لري، ځکه دا خو له رشعي منت څخه د یوه انسان فهم 
څنګه   ته  برداشت  او  فهم  انساين  دی،  برداشت  هغه  د  دی، 
مقدسته صبغه ور کوې؟ تاسو په دې توګه دوه سنګین جرایم 

خپ  رسه  منت  مقدس  له  رشیعت  د  یو  برداشتکوئ:   فهم/ ل 
کتاب په یوه درجه کې ږدئ او دویم دا چې په دې رسه د خلکو /

خولې بندوئ او د واقعیت له درک پرته ستونزو ته ستاسو په اند  
رسېدګي کوئ چې د حل پر ځای يې نوره خرايب را منځته کوئ،  

 دا تجربو ثابته کړې ده او هسې خويش چټي ادعا نه ده!!! 
فقه د اسالمي امت یو ډېر غوره علمي  دا خربه باید ومنل يش چې  

میراث دی، پر خپل ځای له پوره اهمیت څخه برخمن دی، مګر  
د یوه يش تاریخي اهمیت دا معنا نه لري چې حتمي باید اوس  
هم نافذ يش، هغه تاریخي میراث موږ ته د خپلې مايض په اړه  
مسایلو،  علمیت،  کلتور،  ټولنې،  د  هغوی  د  راکوي،  معلومات 

حل او فصل، حکومتداري، اقتصاد او نورو په اړه له موږ    ستونزو،

رسه د موادو یوه بډایه ذخیره ده، خو له دې ټول اهمیت رسه  
رسه د اوس مسایلو ته له ځواب ور کولو عاجزه ده. دا اقعیت که  
درک نه يش، نو هم به د ځان تاوان وکړئ، هم د ملت و وطن او 

کړئ، تر کومه ځایه    په خاص ډول دین ته به ځانګړې رضبه ور 
چې د پخوانو پوهانو تعبیر د اوس وخت له مسلو رسه ربط لري،  
ځواب يې وايي، نافذ يې کړئ ستونزه نه لري، وررسه دا واقعیت  
باید ومنئ چې ډېر داسې مسایل شته چې نوي قوانین غواړي، دا  
بیا د فقهې نوم پر ږدې که د قوانینو،   قوانین دې ولیکل يش، 

کا  ستاسو  معقوله  هغه  يې سمه  ته  مسایلو  مګر هو چې  ر دی، 
رسېدګي کړې وي، نه وخت رصف نظر شوی وي، نه مکان، نه  
ټولنه، نه اړتیاوې، مسایلو ته يې حل وړاندې کړی وي، داسې نه  
چې یوه حل کوي، لس نورې را والړې کړي، دا حل نه دی بلکې  

 ال زیاته خرايب ده. 
فقه په خپل وخت کې د  که په اخیر کې یو څه سپني وږغېږم نو  

پوهانو له لوري د وخت مسایلو ته د حل یوه هڅه وه چې هغه 
مدين،  اسايس،  د  يې خلک  اوس  او  کېده  ویل  فقه  ورته  وخت 
يې   نور  پېژين،  نوم  په  قوانینو  د  پالن  و  پالن  او  تجارت  حقوق 
ماهیت یو شی دی، که څه هم نوم به يې رسه جال وي، د شکل  

ډول اوډل شوي یا لیکل شوي وي، خو له مخې ممکن یو او بل  
ماهیت، ماهیت دی په دې شیانو له منځه نه ځي. نو تر اشکالو 
ژوند   کې  حال  په  کړئ،  ایله  تېر  وپېژنئ،  ماهیت  شئ،  تېر  را 
وکړئ، خیالونه پرېږدئ واقعیت درک کړئ، د خپل غرور له بامه  
مقام   متواضع  همدې  پر  ځمکې  د  رسه  ملت  له  شئ  کښته  را 

ئ، ستا د فهم تقدس او زما د فهم ناتقدس، تر دې  یوځای کېن
کیسو تېر شئ ټول غیر مقدس دي، راځئ په ګډه د دې ملت د  
ته السونه ور   یو بل  توګه  په  او دې خاورې د ساتونکو  خادمانو 
کړو، ستونزې حل کړو او د خپل دې ژوند او اینده ژوند لپاره یوه  

ته ایجاد نه کړي،  کارنده، معقوله نقشه تیاره کړو چې ستونزې را
 بلکې په عميل کېدای يې د ښه ژوند خاوندان شو. 
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 سیاست

 
 عظم الدین علیمي 

 .سیاستپوهانو سیاست ته هم علم او هم فن )هرن( ویيل دی 

د   نسبت  سیاست  د  دي.  شوي  تعریفونه  بېالبېل  سیاست  د 
)تخلیق(،   پنځونې  فعالیت،  څیړنې،  واحدونو  سیايس  یا  دولت 

ته کیداي يش. سیاست د یوې ټولنې  رهربۍ کولو او اداره کولو  
د افرادو تر منځ پر اړیکو مشتمل وي، په تېره بیا پر هغو اړیکو  
چې د واک او قدرت بحث پکې دخیل وي. د سیاست فعالیتي  
د   او  پرمختیا  پالیسیو  د  بسیج،  ګوندونو  سیايس  د  برخه 
حکومتونو تشکل احتوا کوي. په سیاست کې تر یوې کچې سازش 

 .ه لور هڅه او تالش شامل وي او د اجامع پ 

د هرې  تشکیلوي، همدا شان  اقتصاد  بنسټ  ټولنې  یوې  د  که 
ټولنې په روبنايي پدیدو کې سیاست اساس دی او د ټولو ټولنیزو  
پدیدو په رس کې واقع دی. د سیاست دوه تر ټولو مهم اړخونه  
جنګ او سوله دي. په جنګ کې د جنګ او په سوله کې د سوله  

پاره هڅې کېږي، خو ډېرځلې په جنګ کې د سولې  ییز فعالیت ل 
لپاره هڅې او تیاری کېږي. تر هر جنګ وروسته سوله هرومرو  
نه ټینګیږي. سوله هغه شان چې ځینې سیاستوال يې تعبیروي د  

جنګ وروستۍ ورځې ته نه ویل کېږي. ځکه داسې ټولنې شته  
چې د هغو په دنني )دروين( چوکاټ کې رښتینې سوله نه وي  

منځته شوي، خو توده جګړه هم پکې نه وي. په سیاست کې د  را
شکل او ماهیت پیژندنه اړینه وي. په هغو ټولنو کې چې ټولنیز  
عدالت شتون ونلري، په شکل کې يې محسوسه جګړه نه لیدل  
کېږي، خو ماهیت يې په ژوره کې جګړه تشکیلوي. کومه سوله  

ټولنه ِهغې  په  کړي  محوه  جګړه  ډول  اسايس  په  د    چې  کې 
سیاست بڼه عايل او ډېره لوړه وي. کومه جګړه چې د وروستۍ  
مرمۍ په سړېدو رسه يې رښتینې سوله ټینګه يش، هغه د هامغې  

 .ټولنې د سیاست عايل او لوړ پړاو وي

په سیاست کې تر ټولو محوري مسئله د قدرت ترالسه کولو او 
ول  قدرت ساتلو مسئله ده. دا دوه مسئلې که له سیاسته وغورځ

يش، له یوې شلې شوټې ړندې پدیدې پرته به بل څه پاتې نيش  
 .او د سیاست مفهوم به له السه ورکړي 

د سیاست ډګري کیدل جدي اړتیا رامنځته کوي چې څرګنده  
يش د سیاست بنسټ پر څه والړ دی او د همدغه ټکي پیژندنه  
دی،   ستونزمن  هرومرو  کار  دا  خو  مالوموي.  لوری  سیاست  د 

سیا چې  پوهیدنه  ځکه  پرې  او  ده  پدیده  پيچلې  یوه  ست 
 .اوپیژندنه يې ساده کار نه دی 

هغه سیاست چې علمی بنسټ لري د واک اخیستنې او واک 
پر   پامه نيش غورځیدلی. خو سیاست  له  یې  ساتنې منځپانګه 
علم رسبېره فن یا هرن هم دی. په سیاست کې هرن دا دی چې 

ب رسه د پرمختګ الر  په یو ټاکيل سیايس لوري کې په بریالیتو 
ووهل يش او د علم په اساس پر پیژندل شوو لنډو الرو تر هر څه  
دمخه ټاکلې سیايس موخه ترالسه يش. که چیرې په سیاست کې  
کار   څخه  دواړو  له  او  شی  وګڼل  جال  بله  له  یو  فن  او  علم 
هرن   سیايس  د  ووځي.  السه  له  امکان  بريا  د  يش،  وانخیستل 

کمیت او کیفیت سمه پوهیدنه اړينه    پيژندنې لپاره پر فلسفي 
ده، ترڅو د ځواکونو سمه الرښوونه ويش. د ځواکونو انډول او  
د   يش  کیدی  وي.  نه  مانا  په  هرومروتوب  د  بریا  د  برابروالی 
ځواکونو سم کارول او سمه الرښوونه لس د سلو پر وړاندې بریايل 

لی  کړي او د ځواکونو ناسمه رهربي سل د لسو پر وړاندې ناکامو 
يش. لدغه ځایه د سیاست هرني اړخ چې اهمیت يې په رښتیا  

 .رسه زیات دی ځال مومي
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که يوه سیايس ډله وکړی يش چې په سیاست کې خپل میدان  
پراخ کړي، ډېر پلویان په ځان پسې او د ډېرو خلکو مالتړ خپل  

 .کړي، نو دا د سیايس هرن کمي اهمیت څرګندوي

ناست دي. یو فنکار شپیلۍ    شپیلۍ هم پرته ده او فنکاران هم
زړه   نندارچیانو  د  چې  بايس  ترې  آواز  داسې  او  کوي  راپورته 
توروي، هغوي له ځایه پاڅیږي او میدان خايل کوي. یو بل فنکار  
همدا شپیلۍ پورته کوي او داسې زړه راکښونکې نغمه ترې بايس  
چې نه یوازې د ویښو زړونو د راټولېدو المل کېږي، بلکې ویده  

د    غوږونه توګه  همدې  په  راټولوي.  يې  ځان  پر  او  بیدار  هم 
 .سیاست کولو لپاره پر سیايس هرن پوهیدنه مهمه او اړینه ده 

میايش   د  چې  غواړي  نه  دا  هیڅکله  فن  یا  هرن  سیاست  د 
 .)غاميش( د له منځه وړلو لپاره توپ یا ماشیندار وکارول يش

تليل.   نيش  وروسته  یا  مخکې  رس  خپل  په  هیڅکله  سیاست 
ترمنځ شتون  س ډلو  اجتامعي  اړیکه ده چې د سرتو  یوه  یاست 

اړیکې خپلې ځانګړې محرکې قوې لري. د سیاست   او دا  لري 
پرمختګ د محرکو قوتونو پرمختګ او د سیاست شاتګ د محرکه  

 .قوتونو شاتګ بلل کېږي 

معقول او نه ماتیدونکی سیاست د ټولنې د اکرثیت یانې د ټولنې  
پر مالتړ   متکي وي. د اکرثیت مالتړ هله ترالسه  د ډېرو خلکو 

د   که  يش.  ونیول  کې  پام  په  ګټې  هغوي  د  چې  يش  کیدی 
له یو سیاسی جهت  سیاست مالتړی اکرثیت په شعوري توګه 
څخه مالتړ وکړي، نو هغه جهت بریا ته رسیږي او نه ماتیدونکی  
وي. پر علمي بنسټ والړ سیاست پوخ او نه ماتیدونکی وي او د  

 .د اکرثیت مالتړ ګټيخپلې ټولنې 

ناکام او هرومرو ماتیدونکی او نسکوریدونکی سیاست هغه دی  
چې د ټولنې پر محدودو کسانو یې تکیه کړې وي او د اکرثیت 

 .له مالتړه بې برخې وي 

د سیايس بریا لپاره د سیاست د فن پر اجزأوو )تعرض، پرشاتګ،  
مهمه ده  ترصد( باندې پوهیدنه ډېره مهمه او اړینه ده. دا هم  

په سمه   کړې سیايس کړنالره  خپله جوړه  ډله  یوه سیايس  چې 

توګه خلکو ته ورسوي او هغوي پر ځان راټول کړي. دا کار هم د  
 .سیاسی هرن د زده کړې له مخې شونتیا مومي

د یو هیواد وداين د سیايس خط مشې یا سیاسی کړنالرې رسه  
منابع ولري چې  تړاو لري. که یوه ټولنه بسیا برشي قوه او طبیعي  

پوره   اړتیاوي  خلکو  د  او  ودانیدلی  ټولنه  يې  اچولو رسه  کار  په 
کیدی يش، خو که په سیايس کړنالره کې چاته د کار کولو الر نه  
ټولنه   یوه  که  توګه،  په  بېلګې  د  ودانیږي.  نه  ټولنه  وي خالصه 
وړ   پام  د  ترهغې  ولري،  پرسونل  او  زیات مسلکي کدرونه  خورا 

ه کولی ترڅو هغوي ته په خپل مسلک کې د  خدمتونه نيش تررس 
پراخ فعالیت الر نه وي خالصه. د فعالیت هسې شان لویه الر  
سیاست خالصوي. له همدې امله ښه سیاست او پوه سیاستمدار 

  .د ټولنې لومړنۍ اړتیا ده

د تعرض په وخت کې عقب نشیني او د پرشاتلنې په وخت کې  
ت کې  حالتونو  دواړو  دغو  په  او  نه  تعرض  هرن  سیايس  پر  رصد 

پوهیدنه ښيي او ټاکلی حالت او جریان له حتمي ناکامۍ رسه  
 .مخامخوي 

په سیاست کې هرن نه یوازې د عمل په وخت کې غوره ارزښت  
لري، بلکې د سیايس هرن زده کړه د پروپاګند لپاره حیرانوونکی 
اغېز لري. سیايس هرن د حریف قوت په سیايس کړنالره کې له  

تشې )خال( څخه د خپل قوت په ګټه زیاته استفاده    یوې کوچنۍ 
کوي. همدارنګه د سیايس هرن په کارونې رسه کیدونې ده چې  
د یوې تېروتنې په وخت کې یو قوت د مقابل قوت له پروپاګندي  
اغېز څخه خوندي يش، د مالتړو د مأیوسۍ مخنیوی ويش او 

  .پرېنښوول يش چې مالتړ کمزوری يش

د ورځې شعار په چټک ډول خلکو ته رسول  په سیايس هرن رسه  
 .کېږي او ټولنیز ذهنیت له بېالرۍ ساتل کېږي 

هغه سیاست چې علمي بنسټ ولري او د هرن ملګرتیا وررسه وي  
د   هرن.  هم  دی  علم  هم  سیاست  یانې  دی،  ماتیدونکی  نه 

 .سیاست هرن له سیاست رسه ټوکو کولو ته اجازه نه ورکوي

ه  کلیزه مو مبارکم۴۳د دعوت 
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 رحمت شاه فراز

 نه انکار ېدونکی واقعیت  -۱
له دې هېڅ عاقل انسان هم مخ نه يش اړولی، چې په برشي ټولنه  

م او جنایتونه تررسه کېږي. په انسان کې د  کې به ارومرو جرای
رش او جنایت پدیده نفي کول، پر یوه روښانه حقیقت سرتګې  
پټول دي. د دغو جرایمو او جنایتونو د تاليف او په آینده کې يې  
د مخنیوي لپاره د سزاګانو ټاکل یو بدیهي امر دی. په دې ځای 

آیا سزا ورکړو، که نه؟ ب لکې بنسټي  کې پوښتنه دا نه ده، چې 
پوښتنه دا ده، چې یوه جرم ته کومه سزا وټاکل يش. د مسلامنانو 
لپاره الله تعالی دغه مسئله د ټولنې د لویو جرایمو لپاره واضح 
بیان کړې او مسلامنانو ته پکار دي، چې هامغه ومني. که له غیر  
اسالمي لیدلوري، دغه سزاګانې هر څومره غیرعادالنه او د برش  

وي، خو یوه مهمه پوښتنه دا ده، چې د دې پر    حقونو ضد هم
 ځای چې کومې سزاګانې ټاکل کېږي، د هغو د عدالت او انصاف
ډاډ او ضامنت به څوک کوي؟ د الس پرې کول که غیرعادالنه  
مخې   له  مرجع  کومې  د  استول  ته  زندان  نو  وي،  ضد  برش  او 

 انصاف او عدالت دی؟ 
اغېزمنو   د  څخه  شعارونو  غريب  له  یا  غرب  د  اساس،  دې  په 
او عقل رسه   له منطق  پور جوړول،  او  غور  لوري،  له  مسلامنانو 

 خالف کړنه ده. 
 اسالم حدود ټاکيل دي د  -۲

په اسالم )قرآن او سنت( کې د یوې ټولنې د ټولو جرایمو لپاره  
 حدود یا سزاګانې نه دي ټاکل شوې، بلکې پنځه جرایم دي: 

 په ځمکه کې فتنه او فساد خپرول.  -۱
 قتل او ټپي کول  -۲
 زنا  -۳
 تور پورې کول  -۴

 غال  -۵
ظام، د دغو  په دې اساس، که په یوه اسالمي ټولنه کې حاکم ن

جرایمو په مقابل کې حدود پيل کوي، نو په غربګون کې يې دا  
غوښتنه کول، چې په پالنکي ولې دغه حدود نه پيل کېږي، یوه  
بې ځایه غوښتنه ده. اوسمهال د یو شمېر وګړو یوه غیرمنطقي  
پالنکي   پالنکي،  په  ا.ا.ا  د  دې  حدود  دغه  چې  وه،  دا  غوښتنه 

غوی جرم له پورتنیو پنځو جرایمو چارواکي هم پيل يش. که د ه 
څخه یو جرم وي، نو باید پرې حد تطبیق يش، له هغه پرته د حد 

 د تطبیق غوښتنه بې ځایه ده. 
 د جرایمو محاکمه د ولس مخې ته ایښودل  -۳

هېڅ نظام د دې حق نه لري، چې په پټه یو څوک ونیيس، تر بندو  
د  یوازې  او  کړي  ثابت  مجرم  او  تورن  یې  شاته  پورتنیو    خونو 

د   يې،  ځای  پر  وبايس.  ته  صحرا  يې  لپاره  تطبیق  د  حدودو 
په   استازو  د  ولس  د  او  رسنیو  د  باید  محاکمه  ټوله  مجرمینو 
باید په دې ډاډه   وړاندې تررسه يش؛ د ټولنې یو لوی اکرثیت 
يش، چې مجرمین په واقعي معنا له پورتنیو جرایمو څخه د یوه  

ولنه باید د هغې پروسې له  جرم مرتکب دي او په دې رسبېره، ټ 
عدالت او نیاو څخه ډاډه او رايض يش، چې له مخې يې یو کس،  
مجرم ثابتېږي. دغه چاره په څه ډول، په مؤثره بڼه تررسه يش،  
د حقوقي چارو کارپوهان پرې تر ما ښه پوهېږي، خو په غريب  

( ډله  یوه  څخه  ټولنې  له  کې  د  juryمحکمو  کېږي.  ټاکل   )
رسته  مجرمینو   وړاندې  په  سرتګو  د  هغوی  د  محاکمه  ټوله 

رسېږي او د پرېکړې او قضاوت وروستی واک له هغوی رسه وي.  
 ( د پرېکړې متابعت کوي. juryپه دغو محکمو کې قايض، د ) 

 د حدودو تطبیق به صحرايي/علني نه وي  -۴ 
دغه حدود باید د شاهدانو په مخ کې پيل يش. په دې اړه د قرآن  

آیت   د  َن  کریم  مِّ طَائَِفٌة  َعَذابَُهاَم  َولْيَْشَهْد  دي:  دغه  الفاظ 
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الُْمْؤِمِننَي. ژباړه: او د مؤمنانو یوه طائفة )یو، دوه، یا څو تنه( دې  
د دوی د کړېدو شاهدان وي. په دې آیت کې حکیم او علیم  
ذات د خپل مخلوق د عقل او پوهې له مخې خورا مناسب الفاظ 

 غوره کړي، داسې چې: 
: ))او شاهدان دې وي((؛ یعنې دغه تطبیق دې یوازې د  ولیشهد

حاکم له لوري نه نافذېږي، بلکې یو دریمګړی هم باید موجود  
وي، چې پر دې شاهد واويس. د اسالم له ټولنیزو احکامو رسه  
بلد کسان پوهېږي، چې په اسالم کې شاهدي له یوې موضوع  

کې په ډېرو  څخه د ډرامې او نندارې جوړولو په معنا نه ده، بل
نکاح   د  مثالً  رسېږي.  رسته  کې  رشایطو  ټاکلو  او  محدودو 
شاهدي، د تجاريت معامالتو په برخه کې شاهدي او داسې نور.  
په هېڅ اسالمي ټولنه کې هم نکاح یا تجاريت معامالت په صحرا  
کې نه تررسه کېږي، بلکې د شاهدي او شاهدانو رشوط چې پوره  

 هم رسته رسېدلی یا رسته رسېږي. يش، نو په یوه بنده خونه کې  
طائفة من املؤمنین ))له مؤمنانو څخه یوه طائفة((؛ طائفة، کلمه  
لپاره   کسانو  زرو  لسګونو  تر  څخه  تن  یوه  له  کې  ژبه  عريب  په 
کارېږي. دا چې په دې ځای کې له ))طائفة(( څخه څو تنه مراد  
دي، په دې هکله ګڼ روایتونه وجود لري، په دې روایتونو کې  
يې شمېر یو، دوه، څلور، څلوېښت، ان تر زرو پورې ښودل شوی.  

خو په دغه مسئله کې روایتونو ته اړتیا په دې نشته، چې دغه  
مسئله په قرآن کریم کې پخپله واضح شوې، یعنې دومره کسان 
باید حارض وي، چې د شاهدي لپاره کفایت کوي. په دې برخه  

ه وو او یا د یوه نارینه  کې زما شخيص نظر دا دی، چې د دوو نارین 
او دوو ښځینه وو شتون بسنه کوي او تر دې زیاتو کسانو ته باید 
قانونا اجازه ورنه کړای يش. خو یاده دې وي، چې دغه شاهدان 
هم باید د شاهدي په هغو ټولو رشایطو برابر وي، چې اسالم په  

 نورو برخو کې الزم ګرځويل. 
تیجه اخیستلی شو، چې  د پورتني ژبني بحث په تناظر کې دا ن 

د حدودو تطبیق باید په یوه داسې ځای کې تررسه نه يش، چې  
هلته د لوی شمېر کسانو د راټولېدو احتامل وي، بلکې هغسې  
بسنه   دفرت  یا  خونه  یوه  په  کې  معامالتو  نورو  او  نکاح  په  چې 

 کېږي، دغه محاکمه هم باید په بند ځای کې تررسه يش. 
ې شاهدانو ته باید د دې اجازه ورکول  په دې رسبېره، د دغې پېښ

يش او وهڅول يش، چې د خپلو سرتګو لیدلی حال د رسنیو او د  
جومات د منربونو له الرې د اسالم او ایامن د تقاضاوو په رڼا کې  
د   وګړي  عام  چې  دې  پر  رسبېره  څو  تر  کړي،  واضح  او  بیان 
دغو   د  باید  واخيل،  عربت  څخه  خربېدو  له  کړاو  پر  مجرمینو 

 جازاتو په فلسفه او حکمت هم پوه يش. م
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 عبداملالک بېکسیار 

په کیف کې کتاب چې ښاغيل محمد  افغانه ښاپېرۍ  یوه 
طارق بزګر لیکلی ولوست . کیسه د لیکوال له قوله چې د  
رښتینې پېښې انځور دی، د اکراین پالزمېنې کیف ښار کې  

کورنیو  -پروان    –کابل    -پیلېږي چې جرړې یې تر افغانستان
 جګړو او ناروې پورې غځېږي .

د اديب ژانرونو او صنفونو له مخې چې زه خاص ورته ژمن هم  
مهین   هم  پوټکې  تر  پیاز  د  منځه  تر  یې  ځله  ډېر  او  یم  نه 
دیوالونه وي دغه کیسه البته زما د ناقصې اديب پوهې په معیار  
زیاته یوه راپورتاژ ته پاتې کېږي . حوادث د ډیالوګ په بڼه د  
یوه متکلم او مخاطب له خوا ډېر په ماهر ډول، ښکلې سلیقه 

 . او انځوریز ډول راسپړل کېږي او کیسه ګام پر ګام مخته ځي
د کیسې په رشوع کې لکه هامغه ډول چې تجربه کار او استاد  
سندرغاړي االپونه، ګمکونه او زمزمې کوي، شابیتونه وایي او  
رباعیانې کوي څو په اورېدونکو هم د خپلو سندرو دم واچوي 

ول پدغه کیسه کې او هم خپله استادي ثابته کړي همدغه ډ

په  دا  هم  راوړلو  په  بیتونو  د  نوموتو شاعرانو  پښتو  د  لیکوال 
ذبات رسولې چې د ادب پراخه مطالعه او مشاهده لري او هم  
یوه   پداسې  ته  ذهن  لوستونکي  د  انداز  ښکيل  یوه  په  کیسه 
مهارت ور دننه کوي چې لوستونکی له ځانه هېڅ نه خربېږي  

 خو د تلوسې په لومه نښيل . 

 یسه له تلوسې ډکه او حتی زما له نظره ال لږ زیاته ډکه ده.ک 
زموږ د یوه خپلوان خربه چې د جمهوریت د وخت د تلویزوين    

ډرامو غوندې کله کله بېخي د لوستونکي مال ورته خوله يش 
 چې اوس به نو څه پېښېږي ؟. 

که د لیکوال د چای، ډوډۍ او کافۍ دمې پکې نه وای راغلې،  
په   speed breakerم لیکوال په عمدي توګه د چې زه فکر کو 

بېخي   به  تلوسه  نو  کارويل،  کې  ځایو  مناسبو  په  خو  توګه 
پولیيس ناولونو او ډاروونکو فلمونو ته ورته وه، چې د کیسې په 
ژانر یې هم اثر ښندلی شو . د زملي خلیلزاد په استازي کتاب 

سرتې کې مې یو مهارت ته پام ور اوښتی و چې کله دی د یوې  
پېښې، غونډې یا خربي کنفرانس په باب خربې کوي او بیا  
څنګه ژر او په خاص مهارت د دغې پېښې صحنه بدلوي او  

 . وړاندې ځي
لکه زاړه  یوه تشه همدا ده چې  د پښتو ډېری کیسه لیکوالو 
هندي فلمونه په یوه صحنه کې ډېر تم کېږي . په کیف کې 

لک هم  ته  لیکوال  ښاپېرۍ  افغانې  یوې  دا د  خلیلزاد  زملی  ه 
مهارت ورځي چې د یوې صحنې څومره برخه د ده پکار ده او  

 څنګه بېرته ترې وځي. 
زه ګومان کوم، ګومان څه چې عقیده لرم دغه مهارت به د  

 لیکوال د کلونو کلونو خربیالۍ میراث وي . 
د افغانې ښاپېرۍ دغه کیسه رسه له دې چې له پیله تر پایه 

ي خو جرړې یې لکه هامغسې چې د په یوه کايف کې بیانېږ
دغې لیکنې په رشوع کې ورته اشاره وشوه تر لرې لرې پورې 
ځي او بېالبېل اشخاص پکې په اصطالح کله کشک کوي، خو  
هېڅ ځای او هېڅوک پکې تر رضورت زیات نه پاتېږي چې دا  

 د دغې کیسې د لیکوال یو سرت بریالیتوب دی. 
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ژورنالیز   د  ډېره  تر  ژبه  کیسې  چې د  ده  ژبه  خربیالۍ  او  م 
ګومان کوم باید هم تر یوې کچې همداسې وي، ځکه پېښه د 

 سوالځواب په بڼه مخته ځي 

اړینه بومل چې دلته دا یوه خربه روښانه کړم، ډېری خلک هغو   
فلمونو، ناولونو او کیسو پسې ډېر زور کوي چې په رښتینو او  

رعکس وي،  واقعي پېښو والړ وي، پداسې حال کې چې دا باید ب
ځکه هرني ښکال او ځال خو د لیکوال احساسات، عواطف او  
اثر پرې ښکلی کېږي، زموږ د ژوند   تخیالت دي چې هرني 

 واقعیتونه خو اکرث وچ او بې خونده وي . 
او قلم ځواک دی چې  لیکوال د تخیل  په اصل کې خو دا د 
  سلګونه او زرګونه پاڼې ناولونه، رومانونه او کیسې په موږ لولې

او په ساعتونو ساعتونو د تلویزیون له ښیښې رسه زموږ سرتګې 
  ګنډي .

وروستی خربه دا چې په کیف کې د یوې افغانې ښاپېرۍ 
کیسه پداسې بڼه او چاپېریال کې پېښېږي چې ډېر خلک به 

ډېرې  دغسې  چې  یم  ډاډه  کړي،  نه  و  جرئت  بیان  د  یې 
وي کیسې به د ډېرو خلکو له سرتګو او خیاله تېرې شوې  

خو د ویلو او لیکلو جرئت به یې پدې نه وي کړي چې بېرته 
نشوای   چاپېریاله  لدغسې  ملنه  شوې  غوټه  خپله  بیا  یې 
رانغاړلی، مګر بزګر چې ټول ژوند یې لدغسې مرداریو اړخ  
ته په پاکۍ، صمیمیت او ایامندارۍ ژوند کړی د یوه زړور، 

غه اړخه بې پرې او بې باکه ژورنالیست په توګه د کیسې له د
په پوره بې فکرۍ او صالبت رسه تېر شوی او دغه کیسه یې  

( رسه رسه عوارض جانبيله خپلو ټولو هغو څنګزنو تاوانونو )
 رانقل کړې، چې دغه جرئت یې د ځانګړې ستاینې وړ دی . 
په پای کې ټول د دغې خوندورې او جال سټایل کیسې لوستلو  

په زیاتولو له خپل  ته رابومل او پښتو ادب کې د دغې کیسې  
 دوست او ملګري ښاغيل او منيل بزګر څخه مننه کوم . 
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 ه  کلیزه مو مبارکم۴۳د دعوت 

چه د نړۍ په گوټ گوټ کې تیت او پرک  مهاجر افغانان 
د یو اغیزمن  ژوند تیروي د الندې درې الملونو په بنسټ  

 کمونیکیشن السوند ته اړتیا لري:
 د خپلمنځي اړیکو د تآمینولو په مقصد . ــ  

 ــ د وطن د حاالتو نه خربتیا
 عقدې د تسکین یومنفذ ته اړتیا.ــ د کډوالۍ د ژوند د 

باندي بهر،  نه  افغانستان  م  نیود  افغاين  ته  او ېډاړتیاو  یا 
 مطبوعات وطنوالو ته وړاندې کوې.

په ګوت ګوټ کې بې  نړۍ  کلونو د  په ملړیو  د کډوالۍ 
شمیرہ خپرونو په کار پیل وکړ چي زیاتره یې د بهرنیانو له 

خت افغاين خوآ متویل کیدلې. د وخت د تیریدو رسه جو 
. یوازې هغه ېشو   ېمطبوعات د عامه ارزونې د فلرت نه تیر 

له یوې خواه یې د متویل ډاډمنې   ېخپرونې پاتې شوې چ 
رسچینې درلودې، او له بلې خوا یې د لوستونکو د هرکيل 

 وې.   ې رسه مخ شو 
 دعوت د دغه سرتې آزموینې څخه بریالې ووت.

د څو دلیلونو زه د دعوت مجلې د تاسیس د پیل نه وررسه  
  له مخې قلمي همکار پاته شوی یم. د دعوت مجيل :  

کنولوژۍ پر ټیزاین د معارص ژورنالیزم او د مالومايت  ډ  - 
 اصولو  والړ دی.

انډول ته پام اړول شوی.  د پښتو او دري خپرونو تر منځ    - 
 ـ تل یې د ميل او اسالمي ارزښتونو بیرغ اوچت ساتلی.

په فسکتاریستانو،  د    -  کړیو  ضد  افغان  او  درالیستانو 
وړاندې تبلیغايت مورچل ته د وخت غوښتنې رسه سم تازه 

 نفس مطبوعايت ملګري ورګډ کړي.
او   رسنیز مرکز ه! د دعوت  ګپه لنډہ تو   د لیکنو آرشیف 

 ل کیږي.ڼکاملونه د محققینو د پاره سرت غنیمت ګ 
برہ ټکو ته په کتو رسه په وروستیو کلونو کې د دعوت قلمي 
کې  ډله  په  همکارانو  د  دي.  شوي  زیات  زښت  همکاران 

او  کدرونه  سویه    علمي  لیکواالن   علې  درې  او  پښتو 
شاملیږي. داسې څرګندیږي چې دعوت د ميل وحدت د 

 یا پاته شوی.ېډ تینګښت رسالت ته ژمنه م
توګ په  همکار  قلمي  وفادار  د  مجلې  زہ  دعوت  مه    ۳۴ه 

مبارک  ته  بزګر  دروند  ژورنالیست  تکړه  او  ځوان  کلیزه 
وایم. د وطن په خدمت کې د محرتم بزګر د الزیاتو السته 

 راوړنو په هیله.
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 د دعوت د دې ګنې هرنی، او اديب څېره 
و ژوند بې له طنز  نوچهر اذري وایي: طنز د ژوند هنداره ده ام 

 ښکال نه لري. 
ظرافت    اپه طنز کې د انتقاد او ظرافت ارزښت په دې کې دی، چې د 

. کله چې لوستونکی په طنز  د عقل راپاروياد انسان عواطف او انتق 
کې ظریف انځور ویني؛ نو د خندا په بڼه غربګون ښیي کله چې په  

او په انځور    انځور کې د ټولنې ناخوالو ته پام  شو؛ نو عقل راپاریږي
رغیو انځور وړاندې کېږي. دلته مو کې  د اجتامعي ناخوالو او بدم 

لو ته یې  له داسې انځورګر طنز لیکوال رسه مرکه کړې، چې لوست
 لوستونکي رابولو. 

حمن ملسی  الر حفیظ الله تراب د میرزا حبیب الله زوی او د میرزا نور 
د کونړ والیت د پشد د تاريخي کيل اوسېدونکی دی. هغه په قام  
پېړیو   له  چې  یادېږي،  نامه  په  میرزایانو  د  يې  کورنۍ  او  مومند 

ته يې   راهیيس يې له لیک لوست رسه اشنایي درلوده او ډېرو خلکو
د زده کړې فیض رسېدلی دی. هغه لومړنۍ او د لېسې زده کړې د  

پشد، ارزګان، کامې او په لغامن والیت کې رس ته رسويل دي. د  
ننګرهار  په  وروسته  هجرت  تر  يې  پوهنځی  ادبیاتو  د  ژبې  پښتو 

م کال کې ترې په لومړۍ درجه   ۲۰۰۰پوهنتون کې ولوست او په  
 فارغ شو. 

الله   لیکوايل کوي، چې ټولې  حفیظ  له تېرو دېرشو کلونو نه  تراب 
له هېواده بهر خپرونو کې چاپ شوي دي.  او  لیکنې يې د هېواد 
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نوموړي په لومړیو کې شاعري کوله، خو وروسته يې د لنډو کیسو په 
لیکلو پیل وکړ، چې په ترڅ کې يې د ورکې، د پرښتې ځواب، سلګۍ  

ژوندی   مرغان،  طاليي  کې،  لوېدیز  منیجر، په  رومانټيک  مړی، 
اوښکې او ریالېسټ جاسوس په نامه ټولګې چاپ شوې. د تلوېزوين  
ډرامو دوه ټولګې يې پرېوتې څېرې او د پړانګ پر ځای نومېږي. 
هغه همدارنګه له انګلیيس او دري ژبې نه ځينې کتابونه ژباړيل، چې  
کمپيوټر   د  پولې،  پخوانۍ  او  اوسنۍ  افغانستان  د  يې  نومونه 

او اساسا بیا رغونه  ټولنې والړه  پر  نه وي،  ت، چېرته چې ساه پوه 
د شعرونو ټولګه يې پر  یو اثر یې رښتینی اتالن او  ځينې نور دي.  

ګالب دي مرغلرې په نامه چاپ شوې ده. رسبېره پر دې يې د هند  
او جرمني يونلیکونه، د خربو هرن او يوه شعري ټولګه چاپ ته تیاره  

 ده. 
لیکنو ډېره برخه په داستاين ادب څرخي، چې    د حفیظ الله تراب د

په کې لنډې کیسې، تلوېزوين سیریالونه او فلمي سناریوګانې شاملې  
او   سیریالونه  ډرامې،  تلوېزوين  ګڼې  پورې  اوسه  تر  نوموړي  دي. 
کلېپونه جوړ کړي، چې مشهورې ډرامې يې محلونه، پرېوتې څېرې، 

ټې، سالم، د ګالجان  څپې، دنیا، پښتنه، د پړانګ پر ځای، خپلې م 
 مادوري، محاکمه، د پاڼ پر غاړه او نورې نومېږي. 

شېبه: د لومړي پوښتنې په توګه به دې ته راشو چې طنز لیکلو 
 ته څنګه لیوال شوئ.؟ 

خربه داسې وه، چې په لومړیو وختونو کې زما د لنډو  راب صاحب:  ت
داسې و، چې له دردونو رسه به يې خندا هم    کیسو جوړښت یا سټایل

درلوده. زما د لیکنې دا ډول الره ډېرو خوښه کړه، خو لکه څنګه چې  
د طنز تعریف یا آداڼه ده، دې ته موږ طنز په دې نه شو ویالی، چې 
مادوري  ګالجان  د  لیکنه  طنزیه  بشپړه  زما  وه.  هم  به  تراژیدي 

تو له امله ټول فلم نه شو. سیریال دی، چې له بده مرغه د نه امکانا
نورې خورې ورې لیکنې مې په ټولګو کې چاپ شوي. طنز مې په  
دې خوښ و، چې یو خو يې له اره په ما کې د لیکلو مرته وه او بله  
محسوسېده.  ډېره  اړتیا  ورته  هم  او  خوښېده  خلکو  د  طنز  چې  دا 

ې څرنګه چې رښتیا ویل او پر نادودو ملنډې وهل د هر چا، په ځانګړ 
کله  هم  ته  ما  به  طنزونو  نو  خوښېږي،  نه  خاینانو  او  غلو  د  توګه 
ستونزې جوړولې. که ما به پر کوم غله یا خاین طنز لیکلی و، نو پرته 
له دې چې ما يې نوم یاد کړی و، ډېری به رانه خپه او داسې به يې  
انګېرل، چې ګواکې همدا مې یاد کړی دی. پردي څه چې ان ځينې  

هم خوابدي وو او فکر به يې کاوه، چې ګواکې ما    خپلوان به رانه
سپک کړي دي، حال دا چې زما د لیکنې موضوع به عامه وه. د  
دې خربې مانا دا ده، لکه په يوه مجلس کې چې څوک د خاینانو بد  
ووايي، خو په دې کې يو راپاڅېږي او ووايي، چې زه دې ولې یاد  

 کړم؟!
ل یې څه و او هغه لیکنې  : ولې مو مستعار نوم کارولی الم شېبه

نوم   پخپل  مو  بېرته  وې  کړې  خپرې  نوم  مستعار  په  چې  مو 
 خپرې کړي دي که نه؟ 

له تېرو دېرشو کلونو په ډېرو سختو او ترینګلو حاالتو  تراب صاحب:  
دې   په  هم  پخپله  زه  کولې.  لیکنې  تېزې  ډېرې  هم  مې  به  کې 

رو ملګرو پوهېدم، چې د هرې لیکنې له کبله زه وژل کېدای شم. ډې
به راته ويل، چې لږ نرم شم. له ځانه رسه به مې هوډ وکړ، چې لږه  
ګوزاره وکړم، خو دا کار رانه نه کېده. په پای کې مجبور شوم، چې  
له حده تېزې لیکنې په مستعارو نومونو خپرې کړم. له بده مرغه تر  
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سلو پورې چاپ شوې لیکنې به مې په مستعارو نومونو وي. اوس 
يوه هم نشته، خو په ځينو کیسو پسې مې اوس خپه یم،  يې رارسه  

 ځکه هغه ښې ليکل شوې وې. 
ده    ېبه: ش د  وکړه؛  یادونه  سیریال  مادوري  کالجان  د  تاسو 

 سیریال موضوع څه ده او څومره فلم شوی و؟ 
قسطه و او    ۳۰  د ګالجان مادوري تلوېزوين سیریالتراب صاحب:  

کېدای شو چې تر دې هم ډېر شوی وای. له تخنیکي پلوه داسې  
لیکل شوی و، چې هرې برخې يې د نړۍ د سیریالونو په څېر کلېپ  

هینګر درلود. مانا دا چې هره برخه 
رسېده،  ته  پای  څه  داسې  په  يې 

چې راتلونکې ته د لیدونکو تلوسه  
ورته ډېره وي او په سیریال لیکنه 

دا   یاد  کې  ده.  برخه  ګرانه  يوه 
شل  هغه  ټولنې  د  زموږ  سیریال 
برخې په ځان کې نغاړلې وې، چې  
زموږ د ټولنې خلک يې له ناخوالو  
رسه الس و ګرېوان وو. کیسه يې  
داسې وه، چې اتل يې لوړ خیاالت 
نه  نبض  په  ټولنې  د  خو  درلودل، 
پوهېده. هیلې يې لوړې وې، خو 

پر وړتیا يې نه درلوده. هغه د ښځو  
بې بندو باره ازادۍ مین و. د ګالجان مادوري يو طنزیه سیریال و،  
چې په کې پر شاعرۍ، ژورنالېزم، ټلوېزون، مدين فعالیت، ډاکټرۍ، 
انداز   منطقي  په  نوماندانو  پر  ریاست  د جمهوري  حتی  او  سیاست 
دې   د  کېده..  ښکاره  داستان  رښتینی  يو  او  شوې  وهل  ملنډې 

پلوه داسې وه، چې په ګاونډیو هېوادونو  سیریال منځپانګه له طنزي  
کې يې ساری نه و. موخه مې دا ده چې د دې طنز په الفاظو او  
مکاملو کې و، نه په ټوپونو او مبتذلو حرکتونو کې. د وخت د اطالعاتو  
او کولتور وزارت زه وغوښتم،  د هغوی په غوښتنه مې پیل کړ، د 

حال کې چې افغان    پنځو برخو ناڅېزه بودجه يې ورکړه، په داسې 

فلم او ميل تلوېزون يې مخالفت کاوه، شپږ برخې مې په داسې حال  
کې جوړ کړ، چې د بیک ګراونډ د موسیقۍ لپاره مې له خپل يوه  
تر  او  راغی  هيئت  ته  ليدو  برخو  شپږو  د  پور کړې.  روپۍ  ملګري 
پورې  زړه  په  پورې دومره  تر اوسه  نندارې وروسته يې وويل، چې 

نه و ليدلی او نه مو په دېرشو کلونو کې کله هم دومره سیریال موږ  
بده مرغه د جهاين صیب او د حکیمي صیب د   له  ډېر خنديل و. 
مرشۍ موده ډېره لنډه وه. د یاد سیریال رسه مخالفت په دې کېده،  
چې د نورو دا نه لورېده، چې په پښتو ژبه دې داسې معیاري سیریال  

بېلګ يې  کې  هېواد  په  چې  يش،  نوموړی جوړ  چېرته  که  وه.  نه  ه 
اتو   تر  وای،  شوی  جوړ  سیریال 
افغانستان   د  يې  پورې  میاشتو 
او   شول  ساتلی  خوښ  ډېر  خلک 
هم يې په تصویري داستاين برخه 
انقالب راوست. څرنګه، چې   کې 
پسات  حکومت  په  وخت  هغه  د 
حاکم و، نو د کينې له امله د دوی 
دا نه لورېده، چې په پښتو ژبه کې  

دا يو  په دې  سیریال  بریالی  سې 
لږو پیسو جوړ يش. د هرې برخې  
فلم   افغان  به  کې  شوټېنګ  په 
دومره ځورومل، چې حد يې نه و. د 
بېلګې په توګه د سیریال اتل ته به  
يې يو پتلون هم نه اخیست. په پای کې ميل تلوېزون، افغان فلم  
او د کولتور وزارت له همکارۍ الس واخیست او دا هغه ناپوهي وه،  
چې په تېرو شلو کلونو کې د فرهنګ په برخه کې چارواکو د افغاين 
فرهنګ د ښېرازۍ پر ځای د هغې د پښو وهلو لپاره کوله. د فرهنګي  
چارو ډېری مرشان داسې کسان وو، چې له بهره راغيل او پرته له  
غال يې بله وړتیا نه لرله او لږ تر لږه په دې نه پوهېدل چې هېواد ته 

ې باید څنګه خدمت وښي؟! هغوی زما دا سپېڅلی  په دې برخه ک
خاورې  يې  انتظار  پر  والو  مینه  زرګونو  د  او  کړ  وړې  دړې  ارمان 
واړولې. هغوی ګرم نه وو، هغو پښتنو لیکوالو یا فرهنګیانو چې پر  

http://www.dawatmedia24.com/


www.dawatmedia24.com  

توره   يې  اخیستل  معاش  يوازې  کاوه،  کار  يې  چوکیو  دولتي  لوړو 
م دا جرات درلود چې د  ګڼله، نور نو نه د کومې ښې وو او نه يې ه 

پښتو ژبې له حقوقو دفاع وکړي. ډېره هڅه مې وکړه، چې د ارګ د  
فرهنګیانو په وسيله د کرزي صیب رسه په دې موخه وګورم، چې  
ترکي  او  هندي  د  ولري،  سیریالونه  تلوېزوين  خپل  باید  افغانستان 
سیرالونو نه خالص يش. زما فکر دا و، چې يو ښه سیریال د زرګونو  

ډو او دفرتونو نه پر ټولنه او خلکو سل ځله ډېر اغېز لري او زموږ  غون
هېواد وررسه پرمختګ کوالی يش. له بده مرغه د ارګ فرهنګیانو  
هم هېڅ مرسته ونه کړه، يوازې سحر صیب مې يوه ډرامه د کرزي 
مې ولسمرش  وروسته  ترې کوم.  مننه  ته ورسوله، چې  دفرت  صیب 

ې وليد، خپل ډرامې مې ورکړې،  ارشف غني په شمشاد تلوېزون ک
خو په پایله يې پوه نه شوم. په هغه وخت کې چې به افغانستان ته  
په دې برخه کې کومه پروژه راتله، نو له مخکې به ورته غله په ګونډو  
ناست وو. کیسه به يې په داسې يوه چا ولیکله، چې هغه به لیکوال  

ا شوه، چې په میلیونونو  نه و، ډایرېکټر له هغه نه بدتر. پایله به يې د
ډالر به ضایع شول، خو د هغوی جوړ شوی شی به داسې و، چې يوه  

 لېوين به هم ورپورې خندل. 
شېبه: د کیسې او اکسیرنې په نوم مو یو اثر دی، اکسیرنې څه  

 مانا او د دغه کتاب د کیسو محتوا په څه څرخي؟ 

زموږ په کيل او یا سیمه کې چې کله زه ماشوم وم، راب صاحب:  ت
نو د اکسېرنې نوم به کارېده. لکه يوه جنۍ چې به ډېره توره وه، نو  
يو  به وويل، چې نام خدا سپوږمۍ راغله. همدارنګه که  بلې  يوې 
څوک به ډېر نری او وچ کلک و او بل به وويل، چې یاره پهلوانه له  

اند داس  نو زما په  په  نظره مه شې،  نو  ې خربو ته طنز وايي، ځکه 
پښتو کې ما ته د طنز نوم اکسېرنه ښکاري، چې په هغه وخت کې  

 به ډېری وخت اکسېرنې زړو ښځو کارولې. 
ېبه: د ډالۍ مجلې په هکله ووایئ او هم دا چې یادې مجلې  ش

 کې مو څه السته راوړنه درلوده؟ 

لې لیکنې  لکه څنګه چې مې پورته یادونه کړې، زما ټو تراب صاحب:  
د هرن په برخه کې دي. رسبېره پردې د ډالۍ مجلې مسوول مدیر  
د   کې  برخه  دې  په  چې  وم،  هم  کتنپالوی  مجلو  ګڼو  نورو  د  او 
ګندهارا او الفت مجلې نومونه د یادونې دي. همدارنګه د دوه سوه 
په شاوخوا کې مې سیايس لیکنې کړي، چې زما په خپل او مستعارو 

ې خپرې شوې دي. ما د داستان لیکنې په برخه نومونو په ورځپاڼو ک
کې ډېر ستاینلیکونه، د اتلولۍ مډال او د اطالعاتو او کولتور وزارت 
نه لومړۍ درجه جایزه تر السه کړې ده. زما د لنډو کیسو او ډرامو 
ارزښتونو   بېوزلو نه دفاع، د خاینانو غندل، د ميل  موضوع ګانې له 

ګوته کول، پر چټیاتو ملنډې وهل   ساتل او پالل، ولس ته رښتیا په
راڅرخي.  غندلو  او  کولو  رسوا  پر  افغانانو  مزدورو  او  ننګه  بې  د  او 
همدارنګه د خاینو ګاونډیانو جنایتونه مې په جرات رسه رسوا کړي 

 دي. 
ډالۍ مجله د ابرار خیریه موسسې له خوا چاپېده، چې زه يې مسوول  

ادب، تاریخ، ساینس او مدیر وم. د ادارې د فعالیتونو، معلولیت،  
تخنیک، طنزونو او غوره شاعرۍ په برخو کې به يې لیکنې خپرولې.  

 ډالۍ يوه منلې او د خلکو د خوښې مجله وه. 
: د شاعرۍ په هکله مو ووایئ؛ په )پر ګالب دي مرغلرې( شېبه

شعري ټولګې کې مو د محتوا او فورم له پلوه کوم ډول شعرونه  
 راغيل؟ 

زما د شاعرۍ ډېره برخه غزلې دي. د محتوی له پلوه  تراب صاحب:  
مینه، درد، ارمانونه، پښتونويل، د هېواد پر حاالتو ژړا، بغاوت او ډېر  
ډېر   راتګ  په  ناخوالو  د  زه  بده مرغه  له  لري.  په ځان کې  نور څه 
مخکې پوهېدم او باید هر لوستی افغان پرې پوه شوی وای، ځکه 

 دا بیت هم ولیکه چې، مې نو يو وخت په خپل غزل کې 
 د خزان وچې پاڼې هم لوی غنیمت وګڼه

 ترابه دې وطن کې مته د بهار مه کوه
او   کادرونو  علمي  د  نو  دي؛  کړکیچن  حاالت  هېواد  د  شېبه: 

 فرهنګیان وتل به څنګه اغېزه ولري؟ 
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له هېواده د يوه موچي او عادي افغان وتل هم ډېر  تراب صاحب:  
چې حساب پرې کېدای يش خو بیا  زیان لري. د هغو خلکو وتل،  

ډېره د خپګان او اندېښنې وړ خربه ده. له دې رسه هېواد په يوې 
دښتې بدلېږي او په دښتو کې لېوان بیا پرته له وېرې په خپله خوښه  

 هر څه کوالی يش. 
شېبه: تاسو څنګه د هېواد پرېښودو ته اړ شوئ او څومره کړاو 

 رسه مخ شوئ؟ 
پاکستان ته د تللو زخمونه او کېسې موال    له بده مرغهتراب صاحب:  

هېرې شوې نه وې، چې درې لسیزې وروسته بیا دې ته اړ شوم،  
هېواد   رسه  کورنۍ  خپلې  د  چې 
کلونو   څلوېښتو  تېرو  له  پرېږدم. 
حکومتونو   د  افغانستان  د  راهیسې 
هره دوره هغه د کفن کش کانه ده،  
چې یو له بله بدتر او تر ښو يې بدۍ  

په   دي.  د  ډېرې  کې  نړۍ  نوره 
حکومت دا دنده وي، چې خپلو خلکو 
ته د ژوند اسانتیاوې برابروي، له بده  
کوم  چې  کې  هېواد  په  زموږ  مرغه 
سیايس بدلون راغلی، نو لومړی کار 
يې دا وي، چې پر خپل ولس او خلکو 
لږه   تر  لږ  دا خلک  تنور کړي.  وطن 

یتیامنو او   دومره رشم او حیا هم نه لري، چې د هېواد پر میلیونونو
کونډو يې زړه درد وکړي. موږ د جمهوریت پر غلو نیوکې کولې، چې  
له بد نه بدتره شوه او هغه د چا خربه له بارانه الړو ناوې ته کېناستو. 
همدا علت دی درې میاشتې کېږي، چې په قانوين توګه جرمني ته  
راغلی یم. تر اوسه پورې مې دلته کوم فرهنګي فعالیت نه دی پيل  

 ی او د مسافرۍ د کاغذونو په برخه کې ال منډې ترړې وهو. کړ 
راتلونکی  فلمونو  او  ډرامې  د  وروسته  بدلون  له  نظام  د  شېبه: 

 څنګه وینئ؟ 

په هېواد کې ال پخوا د فلم او ډرامو چارې د حساب  تراب صاحب:  
وړ نه وې او اوس خو وررسه  اوسنیو واکمنو د ابد لپاره خدای پاماين  

رغه د جمهوریت په دوره کې هم ډېری فرهنګي چارې  وکړه. له بده م 
هغو خلکو ته سپارل شوې وې، چې پخپله له فرهنګ نه خرب نه وو 
او یا يې هم په ارزښت نه پوهېدل. په یاده موده کې دې برخې ته  
ورکول   برخو کې  په دې  به  پروژې  او که کومې  شو  ونه  کار  هېڅ 

وو. د يوه هرني کار   کېدې، نو موخه به يې غال او د ځانونو مړول
لپاره به يې په میلیونونو ډالر واخیستل، خو منځپانګه به يې د خندا  
لرله، بې   او مینه  به چا وړتیا  او ملنډو وړ وه. په دې برخه کې که 

 مسلکو خلکو به وخت نه ورکاوه. 
شېبه: د نورو هېوادونو په پرتله د  
سینام په برخې کې موږ ډېر شاته  

ډرامو   نو  یو؛  په  پاتې  فلمونو  او 
 برخې کې څه کول پکار دي؟  

تر هغو چې په هېواد  تراب صاحب:  
په  يش،  رانه  بدلون  سیايس  کې 
هېواد کې خو د فلمي صنعت د ودې 
نه   اخیستی  څوک  هم  ګام  یو  لپاره 
يش. ډرامه او سیریال د هرې ټولنې  

لوړولو تر    د اصالح او د خلکو د شعور
ټولو اغېزمنه وسیله ده. ډرامه داسې  
ژانر دی، چې میلیونونو خلکو ته ګټه رسولی يش. ډرامه د يوه ملت  
کې   ځان  په  څه  ډېر  چې  داسې  ده،  برخه  لویه  ټولو  تر  کولتور  د 
رانغاړي. زما هم سرت ارمان دا دی، چې که امکانات ومومم، په دې 

م. هڅه به وکړم، چې په  برخه کې خپل هېواد ته سرت کارونه وکړ 
 راتلونکې کې دلته د سیریالونو په جوړولو پيل وکړم. 

په ځانګړي ډول د شېبه بیا  او  لري  پایلې  بدې  طبعاً  : کډوايل 
څه   ته  کادرونو  وتيل  افغانستان  له  پیغام  تاسو  وتل.  کادرونو 

 دی؟ 
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د پښتو متل دی چې،  تراب صاحب:  
يو  ښکاري.  درنه  ځای  خپل  پر  تيږه 
انسان که څومره سرت هم وي، خو په 
وي،  لږ  ارزښت  يې  کې  هېواد  پردي 
ځان ورته پردی ښکاري، د يوازیتوب  
امله په ډېپرېشن اخته کېږي. که  له 
پردی وطن جنت هم يش، هغه د غني  

 خان وینا رښتیا ده، چې 
نتونو  دا وجود د خاورې دی نه پايي ج

 کې
 دا د خاورې ګل مست وي د خاورې په ګلونو کې 

له يوه هېواده د کادرونو وتل دا مانا لري، لکه يو موټر چې په يوې 
خطرناکې الرې په شپه کې بې څراغه روان وي. له بده مرغه بله  
الر نه وه، د بې عزتۍ او ظلم له ژونده بیا دا ښه ده، چې انسان په  

 زیتوب کې ساه ورکړي.يوې وچې بېدیا کې په يوا
شېبه: د دعوت رسنیز مرکز، مجلې او ویبپاڼې په هکله مو نظر  

 او د ال پرمختګ لپاره څه کول په کار دی؟ 
د دعوت له خپرونې مننه کوم، چې له ما رسه يې مرکه  تراب صاحب:  

وکړه. دعوت يوازینۍ خپرونه ده، چې د وخت جرب يې مخه ونه شوه 
وشوې لسیزې  هغه  نیوالی.  کې  حال  داسې  په  خپرېږي،  چې   ،

رسنۍ چې ډېر مادي امکانات يې درلودل، په لږ وخت کې له منځه 
الړې، خو دعوت ال لګیا دی، خپلې هلې ځلې کوي. ميل ارزښتونه  

 او ميل ګټې پايل او له دې سنګره په تشو السونو دفاع کوي.
کې   وخت  اوسني  په  توګه  فزیکي  په  خپرونه  دعوت  د  کاشکې 

والو ته رسېدالی شوای، تر څو د ازادۍ او خپلواکۍ دوښمنانو  هېواد
 ته دا جوته شوې وای، چې داسې څه ال شته، چې تاسې څاري. 

تراب  شېبه:   جناب  مننه  نړۍ  مو  ورکولو  وخت  او  تاسو  له 
صاحب؛ ان شاءالله چې د ژوند په هر ډګر کې کامیاب او ځالند  

اوسئ. د کډوالۍ  ژوند مو له رنګینو 
ې شېبې ولرئ. د هغه ورځ ډک او ښ

هر   او  اباد  افغانستان  چې  هیله  په 
خپل  بېرته  دې  کادر  علمي  تللی 

 هېواد ته وګرځي. 

او   مو ژوندۍ  تراب صاحب: خدای 
 درنه لره. 

د دې لپاره چې لوستونکي مې په خپله  
د  نو  وي،  نه  کړي  ستړي  ډېر  مرکه 
به   ځای  پر  شعر  غمجن  او  سنجیده 

 . خوشالوونکی غزل هغوی ته ډالۍ کړمخپل يو څه 
 

 د کالم بیلګه:

 غزل             
 ساقي ما به خراب کړې دا رشاب چې لرې ته 
 له پاسه پرې د رسو شونډو کباب چې لرې ته 

 بېخي پرېښته ښکارې په ټول ایامن يې وایم چې  
 په دغو اداګانو کې حجاب چې لرې ته 

 تر اوسه ال د قاف ښاپېرۍ ورکې پسې ګرځي 
 د کوم لباس لپاره انتخاب چې لرې ته 

 ثاين يې د ښکال او طراوت په جهان نشته 
 په دواړو اننګو کې کوم ګالب چې لرې ته 

 اخر به دې د حسن صفت يوسې تر اسامنه 
باور وکړه جانانه يو تراب چې لرې ته 
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د ترنم   ې د افغانستان او سیم
په یاد ، میرمن قمرګليد َملِک  

 محمد داؤد مومند 

زموږ د هرن او ادب، او موسیقی د بڼ بلبله او دبزم د انجمن  
ډیوه آغلی او پیاوړی سندرغاړی بی بی میرمن استاد قمرګل،  

 نړۍ څخه سرتګی پټی کړی. دد ی 

کړی   حکومتونه  پرولسونو،  َملِکو،  او  پادشاهانو  پرمخ  نړۍ  د 
دی. د َملِکو په رس به مرصع تاجونه ځلیدل او په غاړو به یی  
د   نړۍ  د  او  مرغرلو  سفایر،  لعل،  یاقوت،  زمرد،  املاس،  د 

 قیمتی او کم یابو مرنالونو لرۍ، لرۍ هارونه ځړیدل. 
َملِکی والړی،   دا  په میراٍث خو  ته  نورو  یی  او هارونه  تاجونه 

د  او شوکت  شان  د  َملِکو  پرګنو چی ددی  ورسیدل. هامغه 
لیدو او یا هم د ددوی د فاخره تاجونو، هارونو او جامو د لیدو  
نه   هم  نوم  یی  نور  ویست،  انتظار  بی صربۍ رسه  په  دپاره، 

یادوی. ځکه دی َملِکو، شان او شوکت ظاهری وه او د خلکو  
 ړونو یی حکومت نه کاوه.په ز

ولی برعکس وینو چی د کامی د خوار کلی، خوارانګړ، خواری  
کورنۍ، خواری نجلۍ یعنی قمرګلی، یاد، مینه او قدردانی د  
په   د هغی  او  ده  پاتی  ژوندی  زړنو کی  په  انسانانو  ملیونونو 
فرقت کی نظمونه لیکل کیږی، ښکلی خاطری راژوندۍ کیږی  

 رن د مینانو د سرتګو نه اوښکی توئیږی.او دمینه والو او د ه
د   ولس  استاد قمرګولی د  بی  بی  یعنی  َملِکی،  ترنم دغی  د 
لعلونه  به  َملِکو  نړۍ د مخ  کاوه. د  زړونو حکومت  په  پرګنو 
غونډول خو د میرمن قمر ګل په څیر هرن پالونکو د خلکو د  
مینی او محبت او اخالص ګلونه راټولول. د قمرګلی انسانی  

 به ذهنونو ته امیدونه او زړونو ته خوشحالی وربخله.پیغام 
ښاغلی پوهندی آصف بهاند )د افغانستان د موسیقی َملِکی،  
»هیڅ  لیکی:  الندی  عنوان  د   ) بیلتون  ابدی  قمرګل  میرمن 
مرګ نشی کوالی داسی طالیی غږ ، نسکور کړی. زما لپاره  

ده چی ټول عمر یی له خپلی ښکلی     قمر ګله هغه قهرمانه
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افغان   الیی  ط بندی  د  کی  قیوداتو  دودیزو  په  نه  حنجری 
 میرمنو مظلومیت غږ وطنوالو او نړیوالو ته ورساوه. 

بهاند صاحب لیکی چی میرمن قمرګل د اعلیحرضت محمد  
ظاهر شاه او رسدار صاحب داوود خان له حضوره د رسو زرو  
مدالونه تر السه کړی وه. همدا راز د حامد کرزی، بربک او  

 خوا یی هم مدالونه او خلعتونه نصیب شوی وه.« نجیب ل
خو ددی قلم په اند، دا چی د پاکستان صدراعظم او د معارص  
هم   بوتو  ذوالفقارعلی  یعنی  مهم سیاسی شخصیت  یو  تاریخ 
استاد قمر ګلی ته د ) طالیی حنجری( لرونکی سندر غاړی،  
وړ   توجه  د  او  پوری  زړه  په  خورا  ماته  وه،  کړی  ډالۍ  لقب 

نه  بریښی ژبه  پښتو  په  شخصیت  معروف  نوموږی  ځکه   ،
 پوهیده.

د   )ترنم  د  نورجهان  کی  ژبه  اردو  په  که  چی  دادی  واقعیت 
په  تر السه کړی وه، زموږ د ولس د موسیقی  َملِکی( خطاب 

 نړۍ کی استاد قمرګله د )ترنم َملِکه( وه. 
داچی ولی د اطالعات او کلتور وزارت میرمن قمرګلی ته د 

 رنکړ، لویه بی عدالتی تر سرتګو کیږی. استادۍ خطاب و 
میرمن مهوش، پرمیرمن قمر ګل څه امتیاز درلود چی هغی ته  

ولی   شو  السه  تر  خطاب  استادۍ  ی  د  دد  ګل  قمر  میرمن 
 استحقاق نه محرومه پاتی شوه؟

 ګوندی کوم نژادی یا ژبنی تعصب به کوم رول لوبولی وی.
)چلوس(   یوه  دمخه  کاله  څلویښت  داسی  تقریبا  ماته  کابلی 

وویل:)وال همی اوملیره، مردم کابل چندان خوش نداشت، خو  
ګریه   میشنوم،  را  وطن«  بابا  د  مو  »دا  ترانه  همین  که  حاال 

 میکنم.( 
ما په زړه کی وویل چی ای د ټولوکابلیانو وکیله، په افغانستان 
کی هیڅ دری ژبی سندرغاړی، د استاد اوملیر د طالیی آواز،  

ا  استاد  انډول، مثل  کابلیانو  وایی چی  ته  او  ندرلود،  مانند  و 
نشی   دلیل  کوم  بل  نه  تعصب  د  غیر  دا  خوښاوه،  نه  اوملیر 

 لرالی!!!!

د   جهانی  استاد  چی  مهال  پرهغه  ده،  وړه  یادونی  د  دلته 
په ویب   انالین  افغان جرمن  او کلتور وزیر وه، ما د  اطالعاتو 

ګل قمر  میرمن  چی  وکړه  هیله  نه  جهانی  کی،  د    سایت  ته 
استادۍ د خطاب اعزاز ورپه برخه شی. په خواشینۍ رسه، یا  
جهانی زما پیغام ترالسه نکړ او یا هم، د دومره صالحیت نه هم 

 بی برخی وه. 
خو دا مهمه نده چی استاد قمرګلی ته دا خطاب په رسمی  
توګه په برخو شو یا نه، مهمه داده چی استاد قمرګلی په خپل  

تخصص رسه دا مقام تر السه کړی    هرنی لیاقت اواهلیت او
 دی.

 آفتاب آمد دلیل آفتاب 
پاتی دی نه وی چی جهانی په خپله هم په شعر او ادب کی 
د استادۍ مقام ته رسیدلی دی او منکر پری اعرتاض کوالی  
نشی. او هم زما په اند جهانی نه ځانله په شعراو ادب، بلکه  

استادۍ  په څو بعدی تحقیقی مهارت کی هم تخصص او د  
 مقام ته رسیدلی دی. 

ماته د ژوند په خاطراتو کی دا سعادت هم په برخه شو چی  
زما د واده په مراسمو کی د باغ باال په رستوران کی، چی دا  
قمر   استاد  وه،  ځای  دربار  د  خان  امیرعبدالرحمن  د  ماڼۍ 
ګلی، د استاد زاخیل په ملګرتوب، په خپل ملکوتی آواز زموږ  

 وند او رنګ ورکړ. محفل ته تاریخی خ
صاحب  پوهاند  لیکوال  غښتلی  او  پیاوړی  محرتم،  د  دلته 
دودیال په تأیید، په زغرده ویالی شم چی کوم هرنی لیاقت 
او خالفیت چی استاد محمد دین زاخیل د هارمونیی په غږولو  
کی درلود، استاد رسآهنګ هم د داسی خالقیت نه بی برخی  

 وه نور خو ال څه کوی. 
په فزیکی لحاظ زموږ څخه جال شوه، ولی د هغی    استاد قمرګل 

هرنی خالقیت او بی رقیبه ښکلی آواز به، زموږ د موسیقی په 
 تاریخ کی د تل دپاره خپل ځانګړی مقام اوځای ولری. 

روح دی یی تل آزاد او ښاد وی
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قمرګل د خاطرو  
 سندرغاړې 

 رسلوڅ مرادزی 
لسیزې د پیل کلونه ول.   ۱۳۳۰زه ال ښوونځي ته نه وم تللی. د ملریز 

کيل کې د دیوال رشیک ګاونډي چې زموږ خپلوان هم کېده، واده 
وو. زه د څو نورو همزولو رسه زموږ د کور د یوې کوټې پر بام ناست 
وم او الندې مو د ګاونډي د کور په حویلۍ کې د واده د مراسمو  

د  نندا کاوه.  نه  يي  مزاحمت  ډېر  چې  ورېده  باران  نرې  کوله.  ره 
د   چې  وه  چوتره  لویه  ښایسته  رسکې  یوه  په  حویلۍ  د  ګاونډي 
ارمونیه، دوه رسه   وه. هرنمندانو رسه  ارکسرتا پرې والړه  موسیقۍ 
ډول، طبله او سورنی وو. سندرغاړی چې نوم يي راڅخه هېر دی، دا  

 سندره ویله: 
 نازکوسالوګی مې ملدوینه، 

 په څنګ جینکو، میده باران دی 
په حویلۍ کې سندرې ته بې توپېره نارینه، ښځې، هلکان او نجونې 
توده موسېقي ده چې موږ ماشومان   او  او یوه مسته  ناڅي  یو ځای 

ورته پاس د بام پر رس چکې کوو. زموږ د کيل مال امام هم چې موږ  
د کور  خپل  د  کېده،  تره  زموږ  او  ویل  مالکاکا  د    ورته  رس  پر  بام 

 موسیقۍ او نڅا ننداره کوله. 
په    کله  بورس   ۱۳۶۲زه چې  یو تحصیيل  د  له  scholarship)  کال   )

الرې اروپا ته راغلم او دلته مې د لومړي ځل لپاره ډېسکو ولېده، ما  
 کلونه مخکې د خپل کلې ډېسکو رایاده شوه.  ۳۰ته 

خواږه اواز کې شاوخوا دوه لسېزې وروسته مې د میرمن قمرګل په  
د خپل کيل د ډېسکو هغه پخوانۍ سندره بیا واورېده او زړه خاطره  

 يي تازه کړه. 
د قمرګل ډېرې سندرې سړي ته د ژوند د یوې برخې خاطره وریادوي  

 او په همدې لحاظ، قمرګل د خاطرو سندغاړې بومل.
 اروا يي ښاده او یاد يي تلپاتې!

 مه   ۱۱کال د نومرب   ۲۰۲۲د 
 دزی رسلوڅ مرا
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 کنان برای سگ گفت: انسان ها را چگونه یافتی؟ گرگ مالمت

 .سگ: انسان ها هرگاه کسی را تحقیر کنند برایش سگ می گویند

 گرگ: آیا فرزندان آن ها را خوردی؟

 نخیر    :سگ

 گرگ: آیا به آنها خیانت کردی؟ 

 سگ: نخیر  

 پاسبانی کردی؟گرگ: آیا از آن ها 

 سگ: بلی 

 گرگ: انسان ها شخص شجاع را چه می نامند؟ 

 سگ: گرگ می نامند  

 گرگ: مگر از اول برایت نگفتم که مانند ما گرگ باش!!؟ 

من کودکان شان را دریدم و چارپایان شان را بار ها خوردم... آن ها  
قاتالن خود  قهرمانان شان را گرگ می نامند... باید بدانی انسان ها 

 !را احرتام میکند اما خادمان و وفاداران خود را توهین می کنند 
د انرتنيټ مرض او  

 !خطرناک عوارض
 عبدالرشید رشاد

انرتنیټ د دې ترڅنګ چې ډېر معلومات ورڅخه ترالسه کوو او زده کړې  
ورڅخه کوو، ځینې زیانونه هم لري؛ په تېره بیا له انرتنیټ څخه زیات  

 .اخیستل یا کمپیوټر ته زیاته ناسته زموږ بدن ته ښه نه ده کار  

څه وخت چې موږ انرتنېټ ته ناست يو نو نه يوازې ګوتې او سرتګې مو  
فعاليت کوي بلکې ټول بدن مو په فعاليت باندې اخته وي، مګر له بده  

 .مرغه چې زموږ دغه فعاليتونه په ورزش کې نه حسابېږي 

زيات   چې  کسان  رواين  هغه  او  جسمي  شمري  يو  په  کاروي  انرتنېټ 
 :مشکالتو باندې اخته کېږي چې ځينې ناروغۍ يې په الندې ډول دي 

 :ـ د سرتګو ستړيا ۱

که له سرتګو څخه زياته استفاده وکړو نو ستړي کېږو، دا د تعجب 
خربه نه ده چې کله د انرتنېټ د کارولو په مهال سکرین یا صفحې ته 

 مو سوځي  زیات ګورو نو سرتګې

د مايو کلينيک د ډاکرتانو په باور دا کوم خطرناک مشکل نه دى او  
 .له څه اندازه اسرتاحت کولو وروسته خپله سمېږي

 :ـ د خپلې سالمتۍ په اړه پريشاين ۲

ځينې کسان انرتنېټ د کارولو پر مهال په بدن کې د درد احساس  
 .يي کوي. ارواپوهان دې ډول حس ته د درد ناڅاپه پېښېدل وا 

له سالمتۍ څخه وېره او پريشانې دا ده چې فرد داسې حس کوي  
د   پرېشانې  ډول  دغه  او  لري.  مشکل  روغتيايي  سخت  يو  چې 
ډاکرتانو د طبي معاینو په نتيجه کې له منځه نه ځي.په انرتنېټ  
کې د ناسمو معلوماتو د حجم د زياتوايل له امله ځينو کسانو ته  

 .پیدا کېږي   رواين مشکالت 

 رسدرديـ ۳

 :کیږيډوله رس دردي منځته  ۳د انرتنېټ له کبله 

 :د خلق تنګۍ رسدردي /۱

دا ډول رس دردي د فشار په نتيجه کې منځته نه راځي اکرثه وخت 
د غاړې د عضلو د کشېدلو او يا هم د سرتګو د دردونو په نتيجه کې 

د مايو کلينيک د ډاکرتانو په باور دا ډول رس دردۍ   .منځته راځي
 .دقيقو څخه تر يوې هفتې پورې دوام مومي ۳۰له 

 : د ورځنيو کارونو عاجز کوونکي رس دردونه/۲

د هغو ورځو  لرونکو کسانو  باور د دې ډول رس درد  په  ډاکرتانو  د 
شمري چې دوى پکې رس درد لري د هغو ورځو په نسبت چې دوى 

نلري زيات دى. دا ډول رس دردي د رس درد له بدترينو    پکې رس درد
 .دردونو څخه شمېرل کېږي

 :سرتيس او فشارډوله رسدردي/ ۳

د رسدرد پيدا کېدل له فشاررسه زياته رابطه نلري. فشار خپله په انرتنېټ  
 .کې د معلوماتو د رااخيستلو د انتظار په نتيجه کې منځته راځي

سستواىل، د کمپيوټرنو خرابواىل او نور د دې د ځينو انټرنيټي صفحو  
 .ډول رس درد الملونه شمېرل کېږي

 :د شا دردونه-۴

له   چې  مهال  هغه  ډول  ځانګړي  په  کېناستل  ناسم  ته  کمپيوټر 
چاغوايل، د ورزش کموايل، او د سګرېټ څکولو رسه مل وي نو د شا 

 دردونه منځته راوړي

صاب، هډوکي او د مال د  د دې ډول درد رسچينه معموالً عضالت، اع
تري بندونه وي. د زيات وخت لپاره انرتنېټ ته ناسم کېناستل دا ډول 

 .دردرونه زياتوي

 : فېسبوکي خپګان -۵

دي  ورځپاڼه کې چاپ شوي  دييل  په  اساس چې  په  د هغو خربونو 
فېسبوک او ځينې نورې ټولنيزې شبکو کم عمره نجونې په پرېشانۍ  

 .او خپګان اخته کوي

مقالې په اساس د پېغلوټو په منځکې تکراري بحثونه په ځانګړي  د دې  
او  بدوي  نور هم  د هغوى حال  باره کې  په  ناکامۍ  د  د مینې  ډول 

 .هغوى ته منفي هيجانونه ورکوي

 :په انرتنېټ باندې معتاد کېدل -۶

معتاد   ډول  دا  وژونکى مشکل دى  ځينې وخت  او  ډېر جدي  يو  دا 
ګ کولو، او څو کسیزو لوبو څخه پيدا کېدل کېداى يش له زيات ټاپين 

 .يش

دا دومره جدي مشکل دى چې اوس د دې لپاره روغتيايي مرکزونه 
جوړ شوي دي. په انرتنېټ باندې د معتاد کېدلو مسئله په جنويب 

 .کوریا کې په وروستيو کې د يوې ميل مسئلې په توګه مطرح شوې ده 
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 موسم )فصل(
 آرین   محمدالله : اړهژب

او   زامن  څلور   بوډا یو   ته د ژوند خواږه  زامنو  لرل،غوښتل یې 
ترخه ور وښيي، د څلورو زامنو پالر په وقفه اي بڼه څلور زامن له  

 :کوره لرې د ګالب یو بوټي پسې ولیږل

اول زوی یې په ژمي کې ولیږه چې وګوري د ګالب بوټی څنګه  
دی،دوهم یې په پرسيل کې ولیږه،دریم یې په دويب کې او څلورم  

شو بوډا خپل   ختم هم په مني کې. کله چې د څلورو واړو نوبت  
 بوټی یا ونه څنګه وه؟  ګالبزامن را غوښتل چې ووايي د 

وویل: چندان بوټی نه وو،له اغزیو ډکه وه،ښاخونو مرش زوی یې  
یې ډیره سیمه نیولې وه او د سختو سړو له امله فکر نکوم که  

 .پرسيل ته را شنه هم يش 

دوهم وویل:نه دروغ وايي…د ګالب بوټی تک شین وو زرګونو 
 .غوټۍ یې کړې وې چې د هوا په ګرمیدو به را وغوړیږي

ګال  وه،د  نه  داسې  نه  وویل:  زرګونو ښکيل ګالن دریم  بوټي  ب 
او   سیمه نیويل وو ټوله   لرې   بوی  پرې ښکلې ښکاریده  تر  یې 

محسوس کیده، که رښتیا ووایم ما کله هم دومره ښکلې منظره  
 .نه وه لیدلې 

زوی وویل:دغسې هم نه وه بوټی د ډیرو کلونو وو زرګونو  لورمڅ 
کوم بل کال ته به تر دې هم ډیر ګالن  فکر  ګالن یې کړي وو او  

 .……ونیيس

او ویې ویل: تاسو ټول رښتیا وایی د یوه خربه هم   وخندل   بوډا  
غلطه نه ده، خو له تاسو څخه هر یوه ددې ونې یا سرت بوټي د  
ژوند یوازې یو فصل لیدلی دی،تاسو نشئ کوالی د یوې ونې یا  

 .انسان په اړه په یو فصل یا موسم کې قضاوت وکړئ 

تسلیم شوی د پرسيل د غوړیدا، دويب د ښکال  که د ژوند ژمي ته  
 ..…او مني د حاصالتو امید به له السه ورکړی 

 :یادونه

اجازه مه ورکوئ د یو موسم یا وخت دردونه، ستونزې، مایوسی  
 .او حقارتونه مو د نور عمر یا فصل ښکالوې پیکه کړي 

 .ژوند ته د سختیو له هېندارې مه ګورئ

 .یدونکي دي د ژوند ټول سخت موسمونه تیر

 .سختې وزغمه ښې شېبې حتمن راتلونکې دي 
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 نعامن دوست  

درې    – له څوکۍ پورته شو. دواړه السونه یې پر مال کیښودل. دوه  
ځلې په خپله کاري خونه کې تاو را تاو شو او بیرته خپلې څوکۍ  

ورو یې پر قلم مېز ټکاوه. کله به څرخکي څوکۍ    –ته راغی. ورو  
ور   شو،  غنګ  شو.  نږدې  ته  مېز  بیرته  به  کله  او  الړ  شاته  کې 

 پرانیستل شو، 

آمر صیب   وویل:  پولیس  بیا ځوان  او  تړق شو  بوټونو  د عسکري 
 چای دې سوړ شو، تازه یې کړم؟

آمر، د الس په اشاره، د نه او له دفرته د وتلو اشاره وکړه او ګړپ  
 شو، ور بند شو. 

یو ځل بیا یې د مېز له رسه د عریضې پاڼه راواخیسته، د قلم څوکه  
 یې پر لیکل شوې نېټې کیښوده: 

تیرې پنجشنبې په ورځ شوې. نن دوشنبه ده. څلور ورځې  پېښه د  
مربوطه   ټولې  له  شپه  هره  معلوم.  نه دی  هیڅ درک  شوې؛ خو 
ساحې د خیریت راپور ترالسه کوم. له ټول ساحوي پرسونل رسه  

متاس کې یم؛ خو بیا هم… مېز ته یې ډب ورکړ: اخر دا څنګه  
 امکان لري؟ 

ون ګالن په یوه او بله ډډه  بیا پورته شو. کړکۍ یې پرانیسته. بیر 
کیدل. باد دفرت ته راننوت او د میز له رسه یې کاغذ په هوا کړ.  
ژر یې بیرته بنده کړه او له ځان رسه یې ورو وویل: اوس عریضه  

 نادرکه نيش. 
ور   سم،  رسه  دې  له  او  کیګاږله  یې  بټن  کوچنۍ  رس  پر  مېز  د 

او بیا یې    پرانیستل شو. د بوټانو تړق شو، ځوان سالمکۍ ووهله
 وویل: آمر کوئ، صیب! 

لیکل   په  په عریضه کې  یې  قلم څوکه  د  راوغوښت:  نږدې  امر، 
شوې، شمیرې کیښوده: همدې منرب ته زنګ وواهه او سړی را 

 وغواړه! 
 عسکر، شمیره ډایل کړه. زنګ ورغی: 

 سالم، 
 کاکا انور یې؟ 

 پلیټ واال…؟  ( ۹۴۶هغه منفي چار )…
جو حوزې ته راشه. بیا یې تکراروم،  ښه، ښه، د ماسپښین تر دوه ب 

 همدا نن د ماسپښین دوه بجې. 
د حوزې امر، سپین کاغذي دسامل په مخ راکش کړ. شاته څوکۍ  

 کې یې تکیه وکړه: 
 څنګه امکان لري؟ 

په ساحه کې هیڅ د قتل او اختطاف نښې او شواهد نشته. ګزمې  
فعالې دي. چیک پواینټونه فعال دي، خو په دې شپږو میاشتو  

 کې دا څلورمه قضیه شوه. دا باید…. 
له سالمي وروسته وویل: صیب، عارض   ورپرانیستل شو: عسکر 

 راغلی، اجازه ورکړم؟ 
 امر، ځان راټول کړ او د )هو( اشاره یې وکړه. 

 سړی، په چټکو ګامونو د مېز مخې ته ودریده: 
زوی مې پیدا شو، صیب؟ کوم درک یې معلوم شو؟ چیرته دی؟ 

 ناقراره دی. واړه بچي یې هیڅ خوب نکوي….   په خدای ټول کور
سړي، چې د آمر خامويش ولیده،غلی شو. شاته الړ او دیواله ته  

 تکیه ودرید. 
آمر، له څوکۍ پورته شو. عارض یې له السه ونیوه، کوچ کې وررسه  

 کیناست: 
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پیدا کیږي به خامخا  او دا کار هله    حوصله، حوصله! ستا زوی 
امکان لري چې ته لږ تکړه شې او موږ رسه دقیق معلومات رشیک  

 کړې. ښه:
 زوی دې کله، له کوره ووت؟ 

 مازیګر اذانونه کیدل  •
 له وتلو مخکې یې څه ویيل و، یعنې د خپل تګ په اړه؟  •
 نه  •
 هره ورځ مازیګر وتلو؟  •
د   • نو  و،  اخیستی  موټر  نوی  یې دا  کله  نه، خو چې 

 زیګر وتلو. هرې پنجشنبې ما 
 آمر، لږ نور هم ور وړاندې شو: د څه لپاره؟ چیرته تللو؟  •
موټر یې وینځه او د جمعې به یا خپلوانو کره تللو او   •

 یا به یې ماشومان چکر ته بیول. 
 آمر، ځای کې رانیغ شو: کومه موټر شويي کې؟  •
 نه یم خرب  •
 څومره وخت بعد بیرته کورته راتللو؟ •
مې پام شو چې آن د  دقیق نه یم خرب، خو یوه ورځ   •

 ټایرونو شاوخوا ځایونه یې ال وچ شوي نه و. 
 آمر، رس وخوځاوه او سړی یې رخصت کړ. 

د حوزې امر، هغه نخچه راواخیسته چې د مربوطه سیمې مهم 
 موقعیتونه پکې ثبت و. 

، همدا د عمومي  په ځیر ځري یې وکتله: له ټولو نږدې موټر شويي
واټن  کیلومرت  یو  ایله  له کوره،  د عارض  ته ده.  سړک ښي الس 

 لري. بیروبار وي، نو تر کوره تګ شاوخوا شل دقیقې اخيل. 
آمر، شخيص کالیو کې د شخيص موټر مخکې سیټ کې کیناست  

 او جنايي کارمند یې موټر روان کړ. 
د موټر شويي، شاته الړ.   یې ورته وویل. له موټره کوز شو.    د دریدو 

یو اوږد، پلن او لوړ اتاق د موټر وینځلو له دفرت رسه جوخت نښتی  
نه   پکې هم  لپاره ځای  نه درلوده، د هوا کش  و. هیڅ کړکۍ یې 
ښکاریده. بیرون خواته یې توره وسپنیزه دروازه وه. دا له بل ځایه 

  لخوا ورته مخفي دروازه شوې وي. نه ښکاریده. شاید د دفرت 
 آمر، بیرته موټر ته وخوت او روان شو. 

ټوله شپه همدې چورتونو کې غرق و: څلور ورځې شوې، د ځوان 
او ګودام غوندې   اوږد  دا  دا موټر شويي،  معلوم.  نه دی  درک 

اتاق… نفس یې ژر ژر اخیست. خریده: کیدای يش ټول فساد  
 غږ کړ:  همدلته وي. یو دم یې میرمنې ور 

و سړیه د څه يش فساد!؟ دا ولې له درې ورځو راهیسې داسې  
 نارامه یې؟

سړي ژر اوبه وغوښتې: هیڅ خربه نشته، هسې خوب مې لیده او  
 بیرته کمپله کې تاو شو. 

سهار یوه شیبه دفرت کې کیناست. یوه پیاله چای یې وڅښه او 
کړي.  بیا یې عسکر ته وویل چې حوزه کې والړ شخيص موټر چاالن  

یې   لباس  ملکي  کړ.  بدل  یې  یونیفرم  خپل  ننوت.  ته  تشناب 
واغوست او جلب ته کیناست. عسکر حیران ول، خو چاته یې د  

 پوښتنې اجازه ورنکړه. 
مخامخ په موټر شويي ور ننوت. له موټره ښکته شو. کارګرو ته  

 یې وویل: ښه سم یې ووینځئ. 
دفرت   د  مخامخ  کیناست.  څوکۍ  پر  وخوت.  ته  دروازه  برنډې 

پرانیستې وه. هلته د میز شاته یو څوک، چې مخې ته یې له نیمه  
 سوزیدلو سګرټو ډکه سګرټ داين ایښې وه، ناست و. 

ننوت او بیا یې ویل: وروره، دې کاریګرو ته دې ووایه   آمر هم ور  
 چې موټر مې سم ووینځي! 

سړي، کړکۍ پرانیسته. په موټر یې نظر ولګیده او بیا یې په خندا  
 ل: څه دو هزار)*( دې راوستی چې داسې فرمایشونه ورکوې! ووی 

 آمر هم موسک شو: مړی ژوندی پکې کیږي، ماته همدا دو هزار دی! 
پریښوده.   • یې خربه  ژر  وي، خو…  هزار  دو  به  تاته 

کړکۍ ته نږدې شو: هلکانو، نوی مشرتي دی، موټر  
 یې ښه ور پاک کړئ. 

د   تیراوه.  نظره  له  غلی  غلی  دفرت  ټول  کې  آمر،  کونج  په  دفرت 
هم  دی  کړه.  لرې  یې  پرده  شو،  پورته  ور  واال،  دفرت  وه.  املارۍ 
ورځري شو. یو کونج کې د درې څلورو منرب پلیټونو کونجونه ښکاره  

 شول ،چې توره ټوټه کې تاو ول. یو ټکان یې وخوړ. بیرته غلی شو. 
دیوال ټول داسې و، لکه د لرګي له یوې تختې چې جوړ وي. په  

یې ورکتل. و دریده، یو ځای ورته درز په نظر ورغی.    ځري ځیر
 دې وخت کې کارګرو غږ کړ: 

 د موټر کار خالص شو! 
امر، د دفرت له مسوول رسه راووت. موټر یې الندې باندې وکوت:  
ستاسو کار مې خوښ شو. د ورور دو هزار مې هم همدلته وینځلو  

 ته راومل. ډیر نوی موټر دی. 
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دې خذمت کې یوو. دلته چې یو ځل    دفرت واال موسک شو: موږ
 څوک راغيل، بیا بل ځای ته نه دي تليل. راوله، راوله! 

امر، هم موټر چلوه او هم په فکر کې غرق و: موټر شويي او اضافه  
 منرب پلیټونه… دا دیواله کې مخفي دروازه… 

خپلې حوزې ته ننوت. کايل یې بدل کړل. تازه چای یې راوغوښت.  
 ې یې پیاله نیولې وه او بیا چورت کې الړ: په دواړو السونو ک 

نه  درک  هیڅ  ده.  قضیه  څلورمه  دا  کې  میاشتو  شپږو  په 
منرب  دا  شته.  فساد  څه  حتام  کې  موټر شويي  دې  معلومیږي. 

 پلیټونه، دا مخفي دروازه…. 
نن بیا همدې چورتونو کې غرق و. د میز پر رس د زنګ بټن یې  

 کړل.  کیکاږله. عسکر د احرتام مراسم په ځای
 آمر: هغه سپینه کروال چاالن کړه. 

اجازه  ده  خو  ووايي،  څه  غوښتل  عسکرو  وخوت.  ته  موټر  آمر، 
ورنکړه او بیا یې ویل: که له یوه ساعت زیات وخت تیر شو، هغه  

 … موټر شويي ته ځانونه را ورسوئ. 
ننوت. یو کاریګر، موټر ته پایپ نیولی و او بل پرې    په موټر شويي
واهه.   ،   صايف  راووت  مسوول  دفرت  د  وخوت.  ته  برنډې  امر، 

ستړي ميش یې وکړل او دا ځل چې یې د رساچې په ځای وررسه  
 کروال ولیده، نو په موسکا یې وویل: هغه دوهزار دې همدا دی؟

لی. سبا بل سبا  آمر وخندل: نه، هغې کې مې ورور بل والیت ته تل
راځي. هغه به هم درومل. دوه نورو ګاونډیانو ته مې هم ستاسې  

او بل فورنر، هغه به هم در     صفت کړی . یو اس کالس ټوډي لري
 ځي. سړی موسک شو. کارګرو ته یې غږ کړ: 

 د دې ورور، موټر کې سپرې هم وکړئ، سړی شوقي دی. 
 : دواړه دفرت ته ننوتل. آمر، پر دیواله الس واهه

ډير صاف کار یې کړی. خوښ مې شو. هیڅ درز پکې نه ښکاري،  
لکه یوه تخته. الس یې همداسې راکش کړ. د درز په رس یې ګوته  

 وهله، سرت ګې یې ور نږدې کړې. د دفرت واال ور پام شو: 
 کینه زوروره! څه بنګله جوړوې، چای دې واخله. 

 خو امر پر هامغه درز ګوته ایښې وه. 
 صافه کړه: دفرت واال غاړه  

دلته، دلته.. دروازه ده. چې کله تا غوندې نازويل خلک رايش او  
کار ډير وي، نو همدلته اسرتاحت کوي. اوس بنده ده. کاریګر  
ویده   پکې  هم  به  ته  راوست،  دې  هزار  دو  دي. چې  ویده  پکې 

 شې… ژر یې خربه په خندا تیره کړه. 

ه دروازه الړ.  آمر، له دیواله لرې شو: ښه دې وویل. او بیا مخ پ 
وي، دم چې خولې شوی  یو  لکه  واال،  دفرت  یې وکتل.  په     شاته 

 کاغذي دسامل مخ وچوه. 
آمر، خپل کاري دفرت ته ننوت. حامم یې وکړ. خپل یونیفرم یې  
استخباراتو  د  او  امر  جنايي  ویل:  ته  عسکر  یې  بیا  او  واغوست 

اجا راتګ  د  هیچاته  نور  وغواړه.  را  باز  او  زمری  زه کارکوونکي 
 ورنکړې. 

 جلسه رشوع شوه: 
 د حوزې آمر: امر صیب جنايي، څه دې وکړل؟ کوم پیرشفت؟

هره   • شوی.  ورک  خوب  مې  بیخي  صیب،  وال  سمونوال 
هر   لرم.  جلسې  رسه  مسوولینو  استخبارايت  له  ورځ 

 مشکوک ځای پلټو؛ خو هیڅ کومه نښه او نښانه نشته. 
 سمونوال: خو ما ځای پیدا کړ!  •

 ناست کسان ټول په خپلو ځایونو کې را نیغ شول. 
 جنايي امر: دا څه وایې سمونوال صیب، یقیني یې؟ 

یقین ته نږدې یم. زه د عمومي سړک کیڼ اړخ ته په موټر   •
 شویي شکمن یم. 

 موټر شويي؟ •
هو. غلی شو. چورت کې الړ: مخفي دروازه، منرب پلیټونه،   •

 د دفرت د مسوول وارخطايي… 
 کړی. چمتو یئ؟ ما پالن جوړ 

 ټولو په یو غږ: چمتو یوو صیب! 
را   ټولو رسونه  یې کیښود،  نخچه  په  راواخیست.  آمر، خط کش 
نږدې کړل: دا موټر شويي ده. شاته یې داسې ګودام غوندې اتاق  
دا   ده.  دروازه  مخفي  دفرت کې  نه ښکاري.  بیرونه،  له  دی چې 

ګودام  دروازه همدې ګودام ته خالصیږي. ټول فساد راته همدې  
 کې ښکاري. 

 جنايي امر: سمونوال صیب، پالن مو څه دی؟
پالن دا دی چې دوه موټرو کې به ځو. ماته سور دو هزار   •

موټر چمتو کړئ. دوه ډکې تومانچې هم راوړئ. امر صیب  
جنايي: ته له پټو الندې قاتکي کالشنکوف راواخله، شاژور  

 دې باید ډک وي. کمیس الندې چانټه وتړه. 
یه: تاسو، د موټر شويي شاته راتاو شئ. دروازې ته مخامخ  باز او زمر 

کمین ونیسئ. د کالشنکوفونه قیدونه مو ښکته وساتئ. هر څوک  
 چې له دروازې و وتلو، فایر؛ خو کوښښ وکړئ چې مړه نيش! 
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امر صیب جنايي! زه موټر، موټر شويي ته وړم. تاسې لږ لرې پیاده  
سوئ. همدې مخې ته  ورو، موټر شويي ته ځان راور   –شئ. ورو  

اوسئ خو چې څوک شکمن نيش. زه دفرت ته ننوځم که د ډزو غږ  
 دې واورید، په دفرت رامنډه کړه. 

ټکنده غرمه ده. ماموریت پیل شو. آمر، د واسکټ دواړه جیبونو کې  
ته   شويي  موټر  دی.  تاو  کې  پټو  په  او  دي  ایښي  تومانچې  ډکې 

 کړکۍ ور پام شو. راووت:   له موټره ښکته شو. د دفرت واال، له  ننوت.  
وایم، بیشکه. واقعا قیمتي موټر دی. هلکانو، هغه بل پایپ وتړئ.  
که نور خلک راغلل، ځواب یې کړئ. د د دې ورور موټر شوقی  

 دی، ښه سم یې پاک کړئ! 
څو ځلې په یوه پلمه کړکۍ ته نږدې    دواړه دفرت ته ننول. دفرت واال

 شو. ټول ځای یې وڅاره، بل هیڅ موټر نه و. 
راغی: صیب،   پام شو.  ته  اشارې  د مسوول  یوه کارګر، د دفرت 
ماما   د  وي.  وررسه  هم  شګې  شاید  راځئ.  اوبه  خړې  کې  پایپ 
شوقي موټر دی. واټر پمپ به یو ساعت ګل کړو، چې څاه کې  

 وینځو. اوبه پیدا يش، بیا به یې و 
دفرت واال، د تایید رس وخوځاوه او بیا یې آمر ته ویل: مرشه، زموږ  
کاریګر ډير مخلص دي، له نوو موټرو رسه ښه احتیاط کوي. میز  
الندې یې الس تیر کړ. لکه کومه بټنه یې چې یې کیکاږلې وي.  
بیا یې ویل: آ بله ورځ دې، د دې کوټې پوښتنه کوله. اوس ښه  

رت دروازه درپسې له بیرون بنده کړم، که  وخت دی. زه به د دف
 کومه سرتګه خوب کوې. 

د آمر یو دم ستونی وچ شو. بیرته یې ځان کنټرول کړ. غاړه یې  
صافه کړه: ښه خربه ده. ودریده، دواړه السونه یې پټو الندې د  

 واسکټ جیبونو ته تیر کړل. تومانچې یې موټې کې ونیولې. 
بیر  کړکۍ  له  بیا  یو ځل  واله  ویل: دفرت  یې  بیا  او  وڅاره    ون ځای 

 مهرباين. 
دفرت واال، دروازه وټکوله. لږ وروسته شاته شو. له کړکۍ بیرون  
ځای یې له نظره تیر کړ. دی یې مخکې کړ، چې دروازې ته نږدې  
دروازه   ورغی  دروازې  په  وواهه.  لغته  په  یې  خوا  له  شا  د  شو. 

 پرانستل شو. یو دم د تومانچې دوه ډزې وشوې. 
مر په دفرت رامنډه کړه، کالشنکوف یې دفرتواال ته ونیوه  جنايي ا

 او له اوګې یې مرمۍ ووتله. ډب شو، له السه یې وسپنه ولویده. 
ګودام ته ننوت: د دروازې دواړو خواو ته دوه تازه مړي پراته ول.  

 د یوه الس کې بیهوښه کووونکی دسامل و او له بل رسه چاړه. 

يل و. د اوږدې کوټې منځ کې  درې نورو کسانو السونو جیګ نیو 
حلقه شوی پړی ځوړند و. یوه خوا د موټرو چوکاټونه پراته ول. بله  
خوا سپړل شوې پرزې. ور یې پرانست. باز او زمری هم راننوتل.  

مخابرې چاالن شوې. د پولیسو     د درېواړو السونه یې ولچک کړل.
منرب   کړه.  خالصه  املارۍ  دفرت  د  آمر،  شول.  غږونه  موټرو  د 

 پلیټونه یې راواخیستل. یو یې مخې ته ونیوه: 
د دفرت د مسوول رس پر اوږه ځوړند و. داسې  (  ۹۴۶منفي چار )…

یې سرتګې پرانیستې وې، لکه د آمر په الس کې منرب پلیټ ته چې  
 قوس / ۲۵/ ۱۴۰۱                               ګوري.

دعوت خپرونه چې دا یې د دیرشمې کلیزې په ویاړ ځانګړې ګڼه 
لومړۍ ګڼه د ناروې  یې  ده د نن څخه پوره دیرش کاله وړاندې

وخت په  ه کې له چاپه راووته. چې دیمپه س دهېواد د هارای
چې د چاپي ، رسنیز مرکز بدل تیریدو سره دعوت خپرونه په یو 

ال هم د یو انترنتي  و په درلودلو سره ې څو ویبپاڼيڅنګ ترخپرونې 
 .کوښښ کې یوپښتو ټلویزیون له پاره په 

، یوازې د وجدان د امتیازهدعوت میډیا پرته له کوم مادي 
 ژبې له پاره کار کوي. او د خپل هېواد ولس مسئولیت له مخې

نو د اړیکې په  که غواړي زموږ سره په داوطلبانه ډول کار وکړۍ 
نیولو سره د خیر  په دې کار کې شریک ش ئ. که وړتیا او عالقه 
ولرئ له هر ځایه کولی ش ئ د کمپیوتر او انترنت ته د السرس ي په 

رت کې همکاري وکړۍ. نو  په لیکلي توګه زموږ سره په صو
 الندیني بریښنالیک اړیکه ونیس ۍ
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اړتیا او د لیکنښو   

مناسب ځای کې کارول
 

 

 راټولونه: خالد سمیر 

انسانان د پوهاوي او خپل پیغام د رسولو لپاره ژبه کاروي، خو 
بله یې تحریري )لیکنۍ( ژبه ده چې په وسیله یې بل ته د خپل  

 .فکر، پیغام، احساساتو او ګروهو د لېږد هڅه کوو 

یا   تحریري ژبه د خربو پرتله سخته او پېچلې ده او د  لیکنۍ 
په   لیکنښې  چې  ده  اړینه  لپاره  پوهاوي  ترا  ښه  لوري  مقابل 
مناسبو ځایونو کې وکاروو چې لوستونکی له منت څخه هغسې  

 .مانا واخيل، لکه منت یا لیک چې ورته غږېږي

 لیکنښې څه ته وایي؟ 

ې په  لیکنښې هغه بې غږه منل شوی سمبولیک سېسټم دی چ
 .لیک او لوست کې اسانتیا راويل

او  ادیبانو  د  یوازې  چاره  دغه  او  کاروو  نه  و  لیکنښې  که 
ژورنالېستانو کار وبولو، نو بیا به د ټولنې نورو باسوادو افرادو  

 .باندې د بې سوادو ګومان ويش

او تورو د کارولو په څېر     په لیکنو کې د لیکنښو کارول د کلمو
م ستاسې  او  لري  واضح  ارزښت  او  پاک  څخه  ابهاماتو  له  نت 

کوي. د لیکنښو ناسم کارول ستونزې پېښوالی يش؛ یو ځای کې  
مې په دې اړه لوستي وو چې )) یوه ورځ درېم الکساندر غوښتل  
چې یو سیايس بندي د سزا ورکولو لپاره سایربیا ته واستوي؛ نو  
ولیکي. د   فرمان  د جالوطنۍ  یې الرښوونه وکړه چې  ته  ملکې 

ن موخه او پیغام دا ډول و: ))بښل الزم نه دي، سایربیا ته  فرما
دې ډول لیکلی و چې ))بښل، الزم نه  یې واستوئ((، خو کاتب په 

یوې   د  او  لیکلو  ډول  دغه  له  واستوئ.((  یې  ته  سایربیا  دي 
ځنډنښې )کامې( بې ځایه کارونې له امله مجرم له سرت عذابه  

 .وژغورل شو

 :لیکنښې

 :( . ) ټکی یا متکۍ -۱

دا نښه د غونډلې )جملې( په پای کې لیکل کېږي او دا راښیي  
 .چې جمله پای ته رسېدلې ده

 .بېلګه: محمد ارشف غني د افغانستان منتخب ولسمرش دی

 :(،   ) کامه یا تړونی  -۲

لپاره کارېږي، خو ډېری  لنډ ځنډ  یوه  د  په جمله کې  دا نښه 
 .لپاره راځيوخت د کلمو او نیمګړو خربو ترمنځ د عطف 

لومړۍ بېلګه: زما د افغانستان تور، سور او زرغون رنګی بیرغ 
 .خوښېږئ 

بدلون  معنوي  پکې  بدلون  ځای  د  کامې  د  بېلګه: چې  دویمه 
 ((.راويل: ))ماته پیاله راوړه. ))ما، ته پیاله راوړه

 :سیمي کولن یا ځنډنښه ) ؛ ( -۳
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یې توپیر  دا نښه د زیات ځنډ لپاره کارېږي، خو له کامې رسه  
دا دی چې دا د کلمو تر منځ نه راځي، بلکې په هغو مرکبو جملو 

 .کې راوړل کېږي چې په مانا کې یو له بله رسه تړلې وي 

بېلګه: کابل چې د افغانستان پالزمېنه ده؛ تر نورو والیتونو پکې  
 .د ژوند زیاتې اسانتیاوې برابرې دي 

 :( : ) شارحه یا څرګندنۍ -۴

 .لغت یا موضوع د ترشېح لپاره کارول کېږي د یوې فقرې، 

بېلګه: د لوی افغانستان مشهور ښارونه عبارت دي له: کابل،  
 .بلخ، کندهار، کویټې، پېښور، ننګرهار، هرات او پکتیا څخه 

 :سوالیه یا تپوسنۍ ) ؟ ( -۵

دا نښه د پوښتنې لپاره کارول کېږي. یانې د هرې سوالیه جملې  
 .په پای کې راځي

 کامه چېرته ده؟ څنګه یې؟ ملګری لرې؟بېلګې:  

 :( ! ) ندایه یا خوځکۍ  -۶ 

د   کېږي.  کارول  لپاره  حیرانتیا  او  تعجب  غږ،  ندا،  د  نښه  دا 
 .تنبیه او امر په وخت کې هم راځي

 !بېلګه: اتله! راشه. واه! څومره ښکلی. دا لنډۍ په غور واورئ

 :( – ) کش یا بېلنۍ -۷

کولو جال  د  جملې  یوې  د  نښه  او    دا  سوال  په  کارېږي.  لپاره 
ځواب کې د هرې جملې په رس کې راځي او سوال او ځواب رسه  

 .بېلوي

 :بېلګه

 اتل وویل: چېرته ځو؟

 .ننګیايل وویل: کابل ته ځو

 هلته څه کوو؟  –

 .هلته له ملګرو رسه ګورو –

 :( = ) سمۍدوه غربګ کشونه یا سم  -۸

ساوات ښودلو لپاره  دا نښه د دوو نومونو یا خربو د برابرۍ او م
 .راځي او په ریاضیکي مسایلو کې زیات کارول کېږي 

 ۴=۲+۲بېلګه:  

 : () دوه قوسونه یا لېندۍ -۹

دا نښه د خاصو نومونو، د پام وړ شیانو او په منځ کې رالوېدلو 
 .جملو د ښودلو لپاره لیکل کېږي

بېلګه: زه غواړم سبا ته له یعقوب رسه )چې زما نږدې ملګری 
 .برلین له دېوال څخه لیدنه وکړمدی( د 

 :《》دوه غربګې لېندکۍ -۱۰

ددې نښې په منځ کې د بل چا خربه، نظر، یا د کتاب عبارت او 
 .یا د زیاتې توجه وړ کلمه راوړل کېږي 

بېلګه: محمد ارشف غني وایي: )) هېڅ افغان له بل افغان کم او 
 زیات نه دی.(( 

 :( … ) څو ټکي   -۱۱

لیکوال د یو نوم یا یوې خربې لیکل نه غواړي، نو په  کله چې  
 .ځای یې څو ټکي ږدي او ورنه تېرېږي

بېلګه: ما د ډېرو شاعرانو شعري ټولګې لوستې دي. لکه: د غني  
 … خان، خوشحال خټک، عبدالرحامن بابا، حمید مومند او

 :( *** ) درې ستوري -۱۲

د بشپړېدو او دا نښې د یوې رسالې یا یوې مقالې د یوې برخې 
د بلې برخې د پیېدو په منځ کې لیکل کېږي، یاين یو بحث له  

 .بل څخه جال کوي 

 :( * ) یو ستوری -۱۳

دا نښه ډېر کله د هغو کلمو د پاسه لیکل کېږي چې غواړو په  
یا یې   فوټ نوټ )د لیکنې اخرنۍ برخه( کې ترشیح ورکړو او 

 .هملته ماخذ ولیکو

 :( / ) مایل خط -۱۴

د میاشتو، کلونو او ورځو د بېلوايل لپاره کارول کېږي.  دا نښه  
 ۲/۹/۱۳۹۴بېلګه:  

 .یا هم د دوو بېلو تاریخي سنو لپاره کارېږي

 ۶-۹-۱۳۹۴/ ۲۶-۱۱-۲۰۱۵بېلګه:  

 .ځینې وخت مایل خط د )یا( معنا هم ورکوي 

 :( // ) ایضاً یا د تکرار نښه -۱۵ 

یوې   د  دا نښه ډېر کله هلته کارول کېږي، چې موږ د  کلمې 
 .تکرار مخنیوی غواړو نو پر ځای یې دا نښه کارول کېږي
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 عوت رسنیز مرکز له خوا چاپ شوي کتابونهد د

دعوت رسنیز مرکز ویاړي  چې د خپلو نورو فرهنګی فعالیتونو په 
  ۲۴څنګ کې  چې هغه د دعوت مجلې  خپرول،  د دعوت میډیا  

فغان سباوون ویبپاڼو  تر څنګ  په دې وروستیو یو  شمېر په  او ا

زړه پورې، مهم او ارزښتمن کتابونه د  خپلو  خلکو د چوپړ له پاره   
خپاره کړي دي. چې دلته  په لنډ  ډول  د کتاب پېژندنه او د الس  

.ته راوړلو  طریقه او  د کتاب  بیه او پوستي بیه ښوول کیږي 
 کییف کې  یوه افغانه ښاپیرې په

 لیکوال محمد طارق بزګر
چې د یوې ریښتنې پېښې  له مخه  لیکل شوې  او  دا کتاب    /۱

د افغان  جګړې د ناخوالو، نتیجو ، تاثیراتو  او په ټولنه او خلکو  
یې اغیز، ښځه په افغاين ټولنه  کې او د یوې افغانې د دردونکې  

 مجبوریږي. او تریخ ژوند کیسه چې بالخره بدملنۍ ته  
نارویژي کرونه یا د هغې معادل او پوستي د   ۱۵۰د کتاب بیه  

 نارویژي کرون )د نړۍ ټولو هېوادونو ته(.  ۲۰۰لیارې 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ميل رسالت )د محمد طارق بزګر کارنامې( 

 لیکوال ارواښاد مصطفی عمرزی
  دا کتاب چې د دعوت رسنیز مرکز او مسئول مرش بیالبیل / ۲ 

افغانانو نظرونه هم په بر کې   او د لسګونو مطرحو  فعالیتونه 
لري د دې کتاب ژبه پښتو او دري ده. کتاب د ګټې له پاره نه  
دی مینه وال یې یوازې د چاپ د مرصف په ورکولو رسه تر السه  

  ۷۰کوالی يش د کتاب د چاپ بیې تر څنګ پوستي مرصف یې  
 سه کوالی يش. ( ډالرو په ورکړې رسه تر ال۷کرون یانې )

 

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

 زموږ کاکا ُمراد )ډاکټر ناکامورا( 
د ژوند، کار، فعالیتونو او د دغه سرت انسان په اړه د لسګونو    /  ۳

افغانانو نظرونه او نور ډیر څه د عکسونو رسه راغونډ شوي دي، د  
د   یوازې  وړیا ډول  په  هم  کتاب  دا  ده،  او دري  پښتو  ژبه  کتاب 

ډالر( په ورکولو رسه هر    ۱۰نارویژی کرون یا    ۱۰۰پوستي مرصف ) 
کې وي او غواړي ورته لیږل کیدای    افغان چې د نړۍ په هر ګوټ

 يش. 
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د ماشومانو له پاره د یو نارویژي کتاب  کله چې طوطي والوت   /  ۴
او ژباړن یې محمد طارق    ژباړه ده د کتاب لیکوال انتون ایسپیرو

بزګر دی. دا کتاب د ماشومانو له پاره په خوږه پښتو ژباړل شوي او  
کرون    ۱۰۰په ښکلی قطع او صحافت چاپ شوی دی. د کتاب بیه  

ډالر ده    ۱۵کرون یا    ۱۵۰ډالر( ده او د پوستي مرصف رسه    ۱۰یانې )
دعوت   د  کتاب  دا  يش  کوالی  هېوادوال  ګوټ کې  هر  په  نړۍ  د 

  مرکز څخه د قیمت په بدل کې وغواړي. رسنیز
 

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

 An Afghan Beauty)په انګلیيس ژبه د کییف ښاپیرۍ / ۵

in Kiev)    چې لیکوال یې محمد طارق بزګر دی د یوې ریښتنې
کیسې او پېښې له مخې لیکل شوی چې په ټوله د جنګ جګړو  
د ترخو تاثیراتو له امله د یوې افغانې د ژوند د ناخوالو کیسه  

 ۱۰۰چې په پای کې بدملنۍ ته مجبوریږي. د دې کتاب بیه  
ل  ډالر ده چې د پوستي مرصف رسه ټو   ۱۰نارویژي کرون یانې  

ډالر کیږي چې د قیمټ په ورکړې رسه د نړۍ    ۱۵کرون یا    ۱۵۰
بهرنیو   په  کتاب  دا  کیږي.  لیږل  ته  والو  مینه  ته  ګوټ  هر 
کار   د  استادانو،  دوستانو،  بهرنیو  ستاسو  کې  هېوادونو 

 همکارانو، ګاونډیانو، ملګرو له پاره هم یوه ښه ډالۍ ده. 
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- 

 پښتو قاموس  -نارویژي 
 Stor Norsk-Pashto Ordbok 

کلونو د زیار او هڅو نتیجه   ۱۷چې د محمد طارق بزګر د   /۶
مخونه لري په لوړ    ۱۰۰۰لغاتونه او کتاب    ۵۰۰۰۰ده  چې ټول  

معیار چاپ او له ناروې بر سیره په سویډن او ډمنارک کې  
هم هېوادوال ترینه ګټه اخیستالی يش. په دې کتاب رسه د  

ل عبارت  هر مسلک د خاوندانو ستونزي تر ډېره حلیږي یا په ب
د لومړي ټولګي تر پوهنتونه، په هر ډول کاري چاپیریال او په  
کور کې د والدینو له خوا د ماشومانو ژبنۍ ستونزو په حل  
کې پوره مرسته کوي. د نارویژي ژبې د هر ډول لغاتو مانا په  
یادونه ويش  اسانه په کتاب کې پیدا کولی شئ دا باید هم 

ونو او نورو څیزونو عکسونه  چې د یو زیات شمېر لغاتونو، نوم
د اسانه پوهاوي په پار د کتاب په پای کې ځای پر ځای شوي  
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دي چې دا په اسانه د پوهاوي په برخه کې د قاموس کارونکو  
رسه مرسته کوي. د دې کتاب شتون په هر افغاين او پښتنی  

ژبې په    کور او ستاسو په کتابتون کې رضوري او د نارویژي

دې  حل   د  دی.  مرستندوی  ښه  ستاسو  بیه  کې   ۵۰۰کتاب 
په  کرون  نارویژي   څخه  مرکز  رسنیز  دعوت  د  چې  )هغه 

په   یې  بیه  پوست د الرې  د  او  تر السه کوي(  مستقیم ډول 
کرون ده. د ناروې د هر    ۵۹۰ناروې، سویډن او ډمنارک کې  

تو  کتابتون څخه د الندې معلوماتو په ورکولو رسه نارویژي پښ
د    Norliقاموس غوښتالی شئ. په ټوله ناروې کې د نورزی   

  ټولو کتابپلورنځیو څخه یې هم تر السه کولی شئ.
 د کتاب نوم: نارویژي پښتو قاموس 

Stor Norsk-Pashto Ordbok 
 د لیکوال نوم: محمد طارق بزګر
Mohammed Tariq Bazger 

 ISBN: 978-82-691395-0-1ایس بی این شمېره: 
په   يش  کوالی  غوښتونکي  او  وال  مینه  کتابونو  پاسنیو  د 
د   یې  کې  )ناروې(  ښار  په  لیلیسرتوم  د  یې  ډول  حضوري 

واخيل څخه  مرکز  رسنیز  الرې    دعوت  د  بانک  د  هم  یا  او 
او     AC#0530 22 94668پیسې د دعوت ميډیا په اکاونټ  

 :Vippsه یا د دعوت رسنیز مرکز د ویپس په شمېره شمېر 

بشپړ پوستي ادرس رسه راولیږې ستاسو  د خپل   #557320
 . د خوښې او اړتیا وړ کتاب به ډير ژر تر تاسو درورسیږي

 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  ښاغيل  لیکوال  امریکایی  د  چې  کتاب  دا 
ټوکو په    ۵۰۰مخونه او د    ۶۴۸مقالو پښتو ژباړه ده چې ټول    بیالبیلو 

پېښور،   په  خوا  له  مرکز  رسنیز  دعوت  د  وړاندې  کاله  څو  شمېر 
پښتونخوا کې د چاپ په ګاڼه ښکلی شوی دی. کتاب ټول د معتربو 
اسنادو په مټ لیکل شوي چې د لیکوال د لسیزو کار مثره ده. دا کتاب  

ې د قوماندان احمد شاه مسعود په اړه  په ځانګړي ډول د شامل ټلوال
ډیر اسناد ښکاره کوي چې مسعود په څه ډول د روسانو یا د وخت د  
شوروي اتحاد رسه اړیکې درلودې او په څه ډول یې د هغوئ له پاره یا  

 د هغوئ په ګټه کار کاوه.   
د دې کتاب مینه وال کولی يش دا کتاب د ناروې په لیلیسرتوم ښار  

یز مرکز څخه ترالسه کړي.  او هم یې هېوادوال د کې د دعوت رسن

کرون او پوستي    ۲۰۰پوست د الرې تر السه کوالی يش د کتاب بیه  
 نارویژي کرون کیږي. ۱۲۵مرصف یې 
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Afghanistan Ending the 
reign of Soviet Terror 

By: Bruce G. Richardson 

 

دا کتاب د امریکایي لیکوال ښاغلی بروس ګ. ریچارډسن د  /  ۸
ټول   کتاب  ده.  نتیجه  په    ۱۸۰زیار  کتاب  دا  لري.  مخونه 

او   افغانستان  کې  موده  په  یرغل  د  اتحاد  شوروي  د  افغانستان 
سیمې ته د لیکوال د مختلفو سفرونو د لیکنو او د هغه مهال د  

د شورویانو    ځینو عکسونو په بر کې نیوونکی دی. دا کتاب هم
اړه ډیر   رسه د شاميل ټلوالې د قوماندان احمد شاه مسعود په 
پاره چې غواړي پوهه   له  د هغه چا  او  معترب اسناد ښکاره کوي 
يش چې احمد شاه مسعود څوک او څه یې کول او څه یې وکړل  

 ډیر ښه او معترب السوند دی. 
په   خوا  له  مرکز  رسنیر  دعوت  د  وړاندې  کلونه  هم  کتاب  دا 

کرونو په    ۱۵۰نګلیيس ژبه چاپ شوی د کتاب مینه وال یې د  ا
بدل کې د دعوت رسنیز مرکز څخه تر السه کوالی يش. او هم  

( کرونو په بدل  ۲۰۵ =۵۵+   ۱۵۰هېوادوالو ته د پوستې د الرې )
 کې لیږل کیدای يش. 

Afghanistan: A Search 
for Truth 

By: Bruce G. Richardson 

د کلونو زیار    دا کتاب د امریکایي لیکوال ښاغلی بروی ریچارډسن   /۹
ټوکو په    ۱۰۰۰مخونه لري او د    ۴۸۰او څېړنو مجموعه ده. کتاب ټول  

 ۶۹شمېر د دعوت رسنیز مرکز له خوا چاپ شوی دی. دا کتاب هم د  
مقالو او څو لیکونو ټولګه ده. لیکوال د افغانستان او افغانانو رسه د  

لی  امریکایی  او  لویدیځو  نورو  له  امله  له  اخالص  او  کوالو  ډیرې مینې 
رسه څرګند توپیر لري او د لویدیځ له ګټو زیات یې د افغانستان ګټې 
محرتمې ګڼلی دي. د دې کتاب لوستل د هر افغان په ځانګړي ډول 
هغوئ چې په انګلیيس پوهیږي او غواړي د خپل هېواد له وروستیو  
څو لسیزو او د شوروي د اشغال له مهال څخه کره معلومات تر السه  

باخرب  ځان  د  او  کتاب  دا  دی.  اړین  ورته  لوستل  کتاب  دې  د  کړي  ه 
پوهیږي خورا ښه   انګلیيس  په  ته چې  دوستانو  افغاين  افغانانو غیر 

 ډالۍ ده. 

دا کتاب هم د ناروې په لیلیسرتوم ښار کې د دعوت رسنیز مرکز 
 نارویژي کرونو په بدل کې تر السه کوالی شئ. ۱۵۰څخه د 

د وال   او مینه  )   او هم یې هېوادوال   =۱۲۵+    ۱۵۰پوست د الرې 
 کرونو په بدل کې تر السه کوالی يش.   ( ۲۷۵

http://www.dawatmedia24.com/
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  دعوت رسنیز مرکز ته الندیني نوي خپاره شوي کتابونه رارسیدلی چې له لیکوالو یې مننه او د البریالیتوب هیله 
 س ته راوړلو او لوستلو ته رابولو. خپل لوستونکي د دې کتابونو ال او په دې رسه کوو،   یې

 دعوت رسنیز مرکز 
 

  قدرت الله هېوادپال لیکوال:  
 )ملکزی( 

 ۳۳۵خونه: م
 ځیرک خپرونې   :خپرووونکی

 
   دیوید جونز

 داستان تاریخی( )
نصیر احمد  :  نویسنده 

 احمدی 
 ۱۳۳مخونه: 

 ونکی: ختیځ بیا رغونې موسسه خپر 

 
 په ادارو کې څه تیریږي؟   

  روبرت توماس )یوناما( لیکوال:  
 ی: منصور علی سیل بینژباړونک 

 ۲۵۱مخونه: 

   اسالم  
 ( دی ند شورا او ولسواکۍ دی )

 ة الزحیيل وهب لیکوال:  
   ن: نجم الله برهاين باړ ژ 

 ۱۰۴مخونه: 
 ونکی: ختیځ بیا رغونې موسسه خپر 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

د عکسونو البم  د غازي امان الله خان  

مان الله خان ا یغاز البم تصاویر   

Photo album of Amanullah Khan 

رکی: محمد فرید بزګراټولوون  

۲۰۰مخونه:   
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also write about Pashtun-Afghan problems for foreign 

media. 

Bazger: What do you think about Dawat Media 

Center, which has been doing cultural activities in 

Norway for 34 years? And how can we (Dawat 

Media Center) provide our media services in a good 

and efficient way to our citizens inside and outside 

the country? 

Laiba Yousafzai: Dawat Media does its job in a sincere 

and professional manner. Alongside this, DAWAT is 

introducing Afghan scholars, political fighters to the 

Pashtuns and to the Pashtun diaspora abroad 

highlighting their concerns, problems, and their calls. 

DAWAT is also trying to connect Afghans across the 

work and establish a wide networking of the Afghans 

and Pashtuns prominent making them known to the 

Afghans. DAWAT is urging Afghan scholars to carry 

out their research into the Afghan quagmire and 

plight to find valid and practical solutions. DAWAT 

help Afghan intellectual for their self-development 

and help raise their, cultural, social, political, and 

historical awareness. There is no doubt that DAWAT 

is vigorously working for the intellectual development 

of the people. Can you support DAWAT? Afghans 

living in any country can contact them. The working 

people inside and outside the country should serve it. 

And the same applies to international politics. Thank 

you. 

 

Dawat Media Center administration is very 

grateful to Mr. Faheem Nazimi for translating 

Ms. Laiba Yousafzai's interview from Pashto to 

English in a very short and narrow time.  

Thank you Nazimi Sahib 

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 

 

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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what is the difference between him and other 

Pashtun leaders? 

 
Laiba Yousafzai: Manzoor Pashtun is young, however, 

he is very knowledgeable. He does everything with 

prudence and care. His deliberation is rationale. He 

talks and deliver speeches with reason and are logical. 

Wherever he goes and whoever he meets, he 

presents and argue the case of Pashtuns and Afghans 

explaining to them with examples based on reasons 

and facts, that is why even Sindhi, Punjabi, Kashmiri 

people listen to him carefully and become his 

followers. Manzoor has no fear.  He is persistent. He 

has a lot of patience and reasoning advocating non-

violence. There is an  old saying, slow and steady win 

the race.  He is a good listener. He is not apposing 

anyone. He is very friendly and trying to be friends 

with everyone. He is very respectful of everyone. 

There is a lot of struggles on his had ahead based on 

non-violence and his politics are calling for freedom, 

but he still needs time to gain more trust and 

confidence. His learning and observation habit are 

very strong. 

The difference between him and other leaders lies in 

the fact that he listens to everyone carefully and has 

a lot of respect for everyone. Manzoor also advise his 

followers not to go against any Pashtun leader, nor 

any one in politics. He is constantly trying to unite 

Pashtuns. 

Bazger: What is your version for the unity of all 

Pashtuns and Afghans? 

Laiba Yousafzai: Unity is the only way forward for 

Pashtuns to achieve freedom, independence, 

progress, and peace. They need to put an end to 

disunity among themselves. The scholars will have to 

and must join in, so must the young men and women 

and decide the solution. Not any single class or 

section of the society should be excluded.  It must 

engulf all, every laborer, every artist, every branch of 

people must help each other. They need to be 

motivated, at present, there is no motivation for hard 

work, whether it is an artist, craftsmen, carpenter or 

barber or potter, all these works are worthy of pride. 

All Afghans are motivated by work. It is important to 

give respect to human beings and human dignity and 

the happiness of Afghans. 

Bazger: In general, what is the message to all 

Afghans that every Afghan has a responsibility 

towards his country and people and what should he 

do in this sensitive and difficult time? 

Laiba Yousafzai: Every Afghan is facing problems 

nowadays, but everyone is an Afghan, they share the 

same history, geography, culture, heroes, language, 

and race. What we need is that they should respect 

each other and agree. They should also show respect 

and consensus with their own generation. And in 

times of trouble, they must join hands and should 

help each other. For this to achieve, they need to 

organize themselves in small organizations and 

communities and fulfill their responsibilities. 

Bazger: If I ask a little personal question, what are 

you busy with and how do you pass your days? 

Laiba Yousafzai: Currently, I am the founder of my 

women's movement "Wak", which makes Pashtun 

women more aware of their political, social, 

economic, human, and Islamic rights. We will 

highlight our history, culture, geography, heroes, the 

same stories and people, and the current situation on 

the international level, especially the Pashtun Afghan 

women's problem. Apart from this, I am fighting 

through PTM protests and social media. Sometimes I 



7 | P a g e  

 

LET AFGHANS DETERMINE THEIR OWN FUTURE IN THEIR OWN COUNTRY AFGHANISTAN 
 

Pushtun were not amended enough to look after the 

Afghans crossing over to their side for medical 

treatment. These affairs were carried out by the 

Taliban. They also failed to organize and get a solution 

for the treatment of their population abroad in Iran, 

Pakistan or Turkeya. 

Bazger: As a brave Pashtun journalist, can you tell 

me what problems Pashtuns are facing in the field of 

media and what they should do for 

their strong media? 

Laiba Yusufzai: There are a lot of rich 

business men among the Afghans in 

Afghanistan and across in Pakistan. 

Unfortunately the Afghan masses 

do not realise their plight due to 

foreign invasions and the choronic 

instability and violence that they are 

experiencing. In the 21st century , 

media is suppose to play a 

dominating role in serving their 

communities by mass communication sharing their 

voices and spraeding awarenessurging people to 

Stand up for their democratic rights and fight back 

agaist  tyranny and repression. Foreign invasions too 

are using media lauching propaganda campain in an 

attemp to cause false delusion and distort historical 

fact and deny people their historical heritages , 

history, culture and traditions and in stead impose 

their own idaes and agenda and  ideologies in order 

to enslave them further. Afghans are the prime 

victims of such hostile propaganda following several 

invasions of their homeland by foreign powers. Every 

upheaval in the country had entailed a fallout and 

disunity and division along ethnicity, linguistic, 

political, ideological lines and so on in the 

country.Such upheavals have cost Afghans dearly 

losing all their spiritual , intelltlectual and material 

wealth, leading the country to the brink of total 

disastar and disintegration. Media can also unite the 

people and defuse tentions and hostile propagadas 

and bring ing about cordial and brotherly relations 

among different ethnic groups of the society for a 

common, national cause of peace, stability, 

tranquality and ecnomic developement safeguarding 

their national wealth, national interest, national 

teritorial intergrity and both ecnomic and political 

independence. 

Bazger: PTM, which raised the voice of Pashtun 

rights and woke up the Pashtuns from their deep 

slumber, pointed out the enemy of Pashtuns. And 

you are also a leading figure of the Pashtun Tahafuz 

Movement. How do you see the future of PTM? 

Laiba Yousafzai: The Pashtun rescue movement PTM 

has brought a lot of awareness to the Afghan people 

enabling them to know how they will 

point out their enemy, how they will 

highlight its geography, history, 

culture, heroes, and language and 

impart their knowledge to the new 

generation and stand up for their 

human rights and bring their plight 

to the attention of the world. 

Protests, uprisings, jirga, talks, are 

taking place, so the future of the 

movement is very clear. With this, 

Afghans and Pashtuns will unite and 

rise. Because the power of the people is the power of 

God. When God makes a people strong enough, they 

reject slavery, this amounts to creating movements, 

we have witnessed the fact that human movements 

have been able to awaken people in many countries 

to unite and rise against slavery and repression and 

gain their independence successfully. 

Bazger: What is the biggest problem for PTM? 

Laiba Yousafzai: The biggest problem among the 

Pashtuns is the inconsistency among the people, and 

they are exposed to the hostile propaganda of 

hypocrisy by the enemy. They need to trust each 

other rather than suspecting each other. The PTM 

movement is still very young, and it is not seen its bad 

days and has not experienced its problems, however 

it is still growing and expanding. Its slogan is now used 

by other oppressed communities in Pakistan besides 

the Pashtuns. With time, the trust of the oppressed is 

increasing. Only the political leaders need to stand 

firm. This is the demand of the sincere Afghans. 

Because this is the way forward to freedom and 

independence of the people. 

Bazger: If you tell me about Mr. Manzoor Pashtun's 

struggle, how is his personality in your opinion and 
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Laiba Yousafzai: Taliban are governing the people not 

their walls. They will have to win over their hearts and 

mind as soon as possible and gain international 

recognition and legitimacy for their government. 

Failure to do so will fail the Taliban. Thus, their 

government will not last long. There will be no use 

crying over spilt milk. 

 If the doors of education and progress   are closed, 

obviously such a country will never develop. It will be 

ruined. It can lead to its total disintegration. 

Afghanistan’s neighboring countries are hostile and 
so are even Europeans and the Arabs, despite that, 

Taliban are focusing on Islam only while other Islamic 

countries are treating Afghanistan with contempt. 

Afghanistan needs to compete with other countries 

of the world and need to possess a strong disciplined 

Army, powerful economy, and strong central 

government. It must be able to rebuff any attempt of 

foreign intervention to impose wars on the country. 

Afghanistan should be able to safeguard its natural 

wealth/ resources and gain autonomous control of its 

own trade routes. 

Bazger: What do you hear from inside Afghanistan 

through your contacts, what people say and what 

they want? Have you ever talked to the Taliban? 

Laiba Yousafzai: The people of Afghanistan want to 

see the doors of their elementary, secondary, and 

high schools and universities open forever. They want 

to see Afghan women allowed to work and make 

progress. The Afghan people hate harsh treatment of 

the Taliban authorities, they are afraid of their own 

security, and such governments will never continue if 

the people are afraid of them. Afghan people want 

the Taliban and other Afghan political groups to unite 

by calling a Jirga. The educated people of the Taliban 

also want to hold a Jirga with their Afghans. They also 

want to make sure that all educational institution 

remains open for girls’ enrolment and education in 
the country. Taliban must lift their ban on female 

education immediately. Everyone demanded the 

same when they were talking to me.  

 Taliban have acknowledged the receipt of several 

suggestions and advice presented by the people and 

have acted upon some already and promised to 

implement the rest soon. They are also ready for 

forging unity and peace talks with Afghans. Afghans 

want to be united among themselves.  

They are ready for convening a grand assembly 

known as Jirga. They support peace and reconciliation 

efforts among the Afghan population so that any 

divisions and hatred between the people and the 

Taliban are eliminated. The media must also stop 

their hostile propaganda campaign against certain 

members of the Taliban. 

Bazger: What is your message especially to Afghans 

living abroad? 

Laiba Yousafzai: First, the Afghan public must unite 

among themselves, so that to form their own groups. 

Once this is done successfully, then they must call the 

Taliban for a Jirga. Because our senior old people have 

a saying that the third party, the mediators always 

destroy the house. Don't bring other countries into 

your midst. Other countries participation in the Jirga 

will always bring ruins because they are pursuing their 

own self- interest. They will never favor peace & 

development for Afghanistan. So, Afghans should sit 

down with the Taliban and make a compromise. In 

the end, no matter how many mistakes have been 

made on both sides in the past, it will affect all 

Afghans.  Knowledge deficits on either side can then 

be compensated and the two side can then come 

more closer to each other than ever. The country will 

be united, and the third-party imposters will be 

avoided forever, and you will be more united among 

yourself. A united population will blossom and 

prosper. 

Bazger: Recently, Afghans in Peshawar, Baluchistan, 

Sindh and Punjab are being harassed, insulted and 

treated very badly. What is the reason for this? 

Laiba Yousafzai: One of the reasons why Taliban are 

accused of and demonized is that Taliban’s failure to 
serve their people successfully and deliver their 

promises. That is why Afghan nationals are looked 

down upon abroad. They don’t know that the people 
and the government in Afghanistan at current 

junction are at logger heads with each other causing 

the Taliban’s government to weaken. Moreover, the 

former regime of the republic too failed to build any 

good standard hospital to treat their patients in the 

country. The relation between the two sides of the 
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especially Asian countries, are more importantly for 

trade through Afghanistan. There are two big powers 

in the world, China and Russia, China is ahead 

because of the economy. And they also try to do 

business in the Afghanistan region. Afghanistan and 

Pakhtunkhwa are the trade route in Asia. This is why 

both America and Europe are ready to impose 

another proxy war on the soil of Afghanistan and 

Pakhtunkhwa.  Afghanistan and Pakhtunkhwa saw a 

regime change recently which is all part of the war 

game, there is no doubt about that. 

Bazger: With the return of the Taliban, millions of 

educated young people left Afghanistan and are still 

leaving and are fleeing. In your opinion, what will be 

the effect of the departure of educated people from 

a country on the future of Afghanistan? 

Laiba Yusufzai: Educated youth is the greatest force 

behind progress and defense of a country. The escape 

of educated youth from Afghanistan is detrimental 

and will damage the country tremendously. Because 

defense and development of the country depends on 

them. If they flee the country, their country will suffer 

and dilapidate. 

Bazger: Is the war against the rule of the Taliban a 

solution or a peaceful struggle? 

Laiba Yousafzai: War can never be a solution to a 

problem through wars alone, history is a witness that 

no matter how long wars have been fought, in the end 

these waring forces have had to settle their difference 

through talks and negotiation. Peaceful struggle is the 

way forward for the Taliban. The educated people 

and intellectuals of Afghanistan will wage their 

struggle to the end until the Taliban are forced to 

agreeing to a peaceful settlement and peaceful 

negotiation.  

Bazger: Can a country like Afghanistan be able to 

respond to all the needs and demands of Madrasa 

Taliban, Mullahs, and Neemcha Mullahs, who are 

basically a fighting group? While they could not 

reactivate the banking system in their one-year rule, 

how will they manage the other affairs of the 

country? While Afghanistan is not a country with 

nuclear power, greedy and ruthless and located 

between strong neighbors. 

Laiba Yousafzai: A lot of faults lie with the Taliban, I 

agree.  Some of their actions are not acceptable, 

these people should not interfere in public’s personal 

jobs. because it is the 21st century, and this is the era 

of the development of science and technology, 

therefore people will not be able to tolerate the 

Taliban for a long time with their such behavior. They 

can’t stand them under these conditions. The Afghan 

people who are less educated, the problem is that 

they still need to meet the Taliban again and again. It 

is not time for a monarchy or a one-man show. Such 

governments can never run, the Taliban should take 

the leadership of a country, then they are political. 

And the opinion, consent or vote of the people is 

important in everything. They must refrain from 

making or imposing such laws that are harmful to the 

people, it will create conflict among them. They 

should treat the public with honor. 

Taliban should avoid making such laws which 

violating people’s dignity, their cultures, or norms. 

Bazger: In a country where the doors of knowledge 

and development are closed, how do you think the 

future of this country will be? 

Laiba Yousafzai: Every country needs literate people 

who are professionals in every branch of life, such as 

engineers, doctors, experts in different subjects, 

representatives of schools, colleges, high schools, 

universities, technical experts in every branch, 

electricity system. There are thousands of experts in 

the country, and thousands of experts are needed. In 

such a situation, Afghanistan is a war-torn country, 

which is surrounded by geographical hinderance and 

nuclear-powered countries, Afghanistan needs 

countless technical experts, not just its own 

countrymen. Rather, experts in every field should be 

brought from other countries. There are educated 

and technical people in the Taliban.  

Afghanistan will face further destruction unless the 

Taliban call the professional people of Afghanistan 

back to work to develop and run the country's 

systems. Soon, Taliban officials will face big problems. 

Bazger: What do you hear from inside Afghanistan 

through your contacts, what people say and what 

they want? Have you ever talked to the Taliban? 



4 | P a g e  

 

LET AFGHANS DETERMINE THEIR OWN FUTURE IN THEIR OWN COUNTRY AFGHANISTAN 
 

Laiba Yusufzai: First of all, it was due to the republican 

regime itself that failed to emerge strong as it should 

have been. Economically too it remained weak. 

Taliban were supported by the US, Punjabis and 

other, including the Arabs such as Qatar. Sorting out 

the internal affairs of the Afghanistan was not an easy 

task either. Another reason was the existence of 

traitors and imposters within the Republic in plentiful. 

As a result, Taliban and the Republicans were never 

become   able to sit together for a talk directly. This 

opportunity was denied to them 

by the fifth coloums. It is high time 

now to get rid of this fifth coloum 

elements, enable themselves to 

hold talks and convene a Jirga, and 

resolve their differences by way of 

a compromise.  

Bazger: What is your opinion 

about the Taliban? 

Laiba Yusufzai: Taliban are not 

alians, they are the sons of 

Afghanistan. Sometimes in a 

family you get some members 

that can be deviated and can o 

astry by way of enemy’s 
instigation. Having fought for 45 years, Afghanistan 

has no appetite and capability to fight yet another 

war and plunge into violence once again. Among the 

Taliban's, there are alot who are willing to resolve 

their differences with their republican brothers 

through dialogues and peaceful negotiation in order 

to find a path to  permanent peace in the country. 

Certain decisions will only bring destruction to the 

country such as the imposition of ban on female 

education depriving girls from going to school. 

Certain Islamic Sharia laws that are not compatible 

with 21st century’s demands, need to be reviewed by 
Islamic scholars what is called IJTEHAD in Islamic law, 

which has been allowed by the prophet of Islam. 

 Bazger: The Taliban has closed girls' schools in 

Afghanistan and has prevented most of them from 

working. 

Laiba Yousafzai: Closing the door of knowledge and 

work to women is a great disservice to our Afghan 

people and country. If the female section of the 

society is kept deprived of education, the country will 

remain in stone age and its progress will be blocked, 

both men and women are the two wheels of a 

locomotive of a society. In the 21st century, both 

wheels of the locomotive need to function and this is 

of paramount importance. A country that has spent 

45 years in war and violence will have many widows 

and destitute women who will need to work to make 

a living. Working women play an important role in 

both the development of the country and the family 

income. It is a great injustice to close knowledge and 

work opportunities to Afghan 

women. And it will be also an 

injustice to this country If the 

Taliban continues to do so. 

Bazger: If the situation 

continues like this and the 

development, education and 

work of women and junkies in 

Afghanistan are prevented, 

what will be the effect of this 

work on the future of 

Afghanistan and the 

Pashtuns? 

Laiba Yousafzai: Innumerable 

problems will arise in the internal system of the 

country as a result and the domestic system of the 

country will suffer. Afghanistan has been already 

destroyed by continuous wars and with this, the 

country and the Afghan people will end up in the 

Stone Age. Progress is a big thing. Afghanistan will 

never be able to compete with the world. The Taliban 

will be blamed for this and accountable to the Afghan 

nation. 

Bazger: A large number of Afghans are of the 

opinion that the regime and the achievements of the 

past 20 years destroyed the talks and agreements 

between the US and the Taliban in Doha. Submit by 

How far do you agree with this opinion? 

Libe Yousafzai: Basically, America, England and other 

countries have their own goals in this region of 

Afghanistan. There are countless valuable tools (rare 

precious elements) in this country. The great powers 

and the most powerful countries in the region are 

also thieves and are trying to steal this tool. The 

second important point is that other countries, 
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Punjabi military against them in this country  in an 

atemp to renounce their Afghan ethnicity and keep 

them unaware of their own means, geography, 

history,culture, their heros and the significance of 

their mother tongue. 

Bazger: What should be done for the Pashtuns to 

enjoy their rightful rights? 

Laiba Yusufzai: The Pashtun on both sides need to 

come to gether and unite between themselves. To 

wait and expect foreigners to do something for us is 

mere a wishful thinking. Foreigners hold Afghans life 

cheap. Islamic world too is least botherd about our 

lives.I urge Afghans to support PTMand oter Pashtun 

movements.we need to protest agaist any wrong 

doing and the wrong doers. We need to stage uprisals 

and need to invite the international community to 

talk to us. We need to explain our Afghanhood, our 

way of life and tribal affairs. We need to explain to 

them that we want peace and self determination. We 

have to  set up an Afghan think tank. We will provide 

educational facilities for our youth. We will send them 

to Europe and else where abroad for further higher 

education insuring that they come back home to 

serve their people after completion of their studies 

abroad. 

Bazger: What is your opinion about the Jirga of 

Pashtuns and the last Jirga and what was the reason 

that this Jirga was held in which many Pashtuns 

were gathered? 

Laiba Yusufzai: I have voiced social and tribal Jirgas ( 

grand asymblies meetings) of the Pashtun political 

leaders for many years. However After the martydom 

of Sardar Arif, I shared my article on social media 

platform caling on my people to come together in a 

grand asymbly know as Jirga .I said:  Start off with 

holding meetings among yourselves on local level and 

than on a natinal level and finally on greater national 

level  between the Afghans from both sides of the two 

main divides. The Afghans need to know about their 

tribes, their geography, history, culture and language. 

They need be made aware of the wars that foreigners 

have brought to us here to this land. They need to 

unite to withstand these wars. We need to over come 

our obstacles and find solutions to our problems. 

There has been a long (45 years old long war) war 

fought on our soil which has caused great many 

problems that may not be possible to resolve through 

one or two Jirgas as they are time consuming. 

Bazger: Why is there a lot of religious extremism and 

terrorism among Pashtuns, and most of the victims 

of this religious extremism are also Pashtuns? What 

is the reason for this in your opinion? 

Laiba Yusufzai: Pushtuns are religious people from the 

outset. Any religion that has made its way to this 

region historically, has been embrassed by the 

Pashtuns warmly in the course of history. Having said 

that there has never been any religious  exteremism 

among them. However ever since the emergwence of 

British in this part of the world, the British and later 

the Punjabis have started manupolating the Afghans 

to become ligiously extrem by applying their clever 

and effective   starategic agenda systematicly. After 

partition of India, and the departure of the British 

from this region, the Punjabis were handed over the 

same startegy to apply to the afghans that contiues to 

date. In order to reach their ominous goal, exploiting 

their ingnorance and lack of proper religious and 

contemporary world knowledge and understanding,  

they have been spreading distorted Islamic idias 

among the Afghans trying to divert them from the 

real true path of Islam which is based on  peacfulful 

coexistance  to resort to violence, religious hatred 

and extremism.   

Bazger: Last year, the republican system was 

overthrown in Afghanistan and the Taliban came to 

power again. What do you think happened when the 

republic collapsed, and the Taliban came to power in 

Afghanistan? 
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done Urdu Pashto news bulletin and women's 

programs as an anchor for Pakistan's national media 

such as Radio Pakistan, PTV, PTV World. Since 2009, I 

have been fighting for the rights of oppressed 

Pakistanis, women, children, and especially poor 

Afghans on social media.  I am a member of the PTM 

central committee and the founder of Wak 

movement.  

Bazger: You work in several fields, such as women's 

rights, children's rights, Pashtun rights, PTM, and 

media work. What are you doing now and what are 

you most busy with? 

Laiba Yousafzai: I am Currently busy writing and doing 

interviews, documentaries, and reports for a news 

agency in Dubai.  Meanwhile as a member of the PTM 

leadership Committee and Afghan women 

movement, I am the activist of both movements plus 

I am working in " mafkoora" for Pashto language too.  

Bazger: Why did you lose your last job? What was 

the reason? 

Laiba Yousafzai: Most of the jobs that I have done 

would not last for more than 2-3- 4 years. The reason 

is the establishment of Pakistan, which keeps an eye 

on us in terms of our job as well as our activities when 

raising the voice of our people simultaneously. They 

create obstacles in the way of my progress and has 

removed me from my jobs on different pretexts. The 

cause of my removal from my last job was my protest 

at the Khar Kamar incident rally when I delivered a 

harsh speech on the occasion to the VOA. The 

establishment filed hefty accusations against me that 

ultimately led to my removal from my job. 

Bazger: You are fighting for the rights of Pashtuns in 

meetings, rallies and also through social media and 

it seems that you do not care about anyone and you 

are not afraid of anyone. What is the reason for your 

bravery? 

Laiba Yousafzai: Compelling circumstances have 

turned me into being a courageous person.  I have 

empathy with oppressed people, and I have extreme 

empathy   for my oppressed Afghans. Another reason 

is my family upbringing, my father’s views, and his 

impartial stance on male and female child in the 

family and his constant encouragement and support 

for the female children in the family that has had 

amazing impact on my upbringing. He would always 

say, there is no difference between being a boy and a 

girl. An educated girl should be braver and stronger. 

He would give an example that in the past wars, 

Yousafzai women provided graves for their martyred 

father and brothers. My father did not like coward 

people regard less.  My father gave us more attention 

and love than to his male children. I have never felt a 

sense of inferiority of being a girl in my family. I was 

treated equal and a like with my male siblings, 

because of our parents' high education background. 

By the way, I was born brave too. 

Bazger: In Pakhtunkhwa and Baluchistan, where 

most of the residents are Pashtuns, the problem is 

that they are deprived of their resources and even 

their own language. What is the reason for this? 

Laiba Yousafzai: This country has been created by the 

British for their ominous goals through shared force 

and skuldagry, guil and deceipt.They have enslaved a 

number of ethnic groups including Pashtuns in this 

country. Here they have been trying to keep them  in 

the dark about their history, culture,language, their 

heroes and geography.They are being prevented 

from becoming united among themselves. This has 

been done through media, through educationl 

indtitutions sylebus  and by the relentless religeous 

and hostile propagenda campaign launched by the 
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Journalist, social and human right activist, and a leading female figure within the Pashtun Tahafuz Movement, 

Laiba Yousafzai interview with the editor of Dawat M. Tariq Bazger 

Bazger: If you tell me who is Laiba Yousafzai? 

Laiba Yousafzai: I was born in Risalpur district of 

Pakhtunkhwa, I basically belong to Swabi.  I got my BA 

education from higher education institutions there 

and received my regular master's degree in 

journalism from Peshawar University, I then joined 

the first Khyber News as a founder and became the 

first director, producer, script writer, and program 

anchor. Alongside this, I have also received M.E. 

English, B.E.D., and human rights. I have also worked 

as a senior journalist with Radio Free Europe Mashal 

from Islamabad., as well as BBC Urdu working from 

Islamabad as the head of flood project.  I have worked 

as Deputy Director Nadira based in Islamabad and 

Pakhtunkhwa.  I then joined the BBC world Service, 

Pashto department where I continued to work until 

2017, and later worked for the Voice of America in the 

Urdu, Pashto, English, Pakistan, and Afghanistan 

department. I have written extensively for media as 

well as online for websites on countless topics. I have 
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