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له   یې  ښځې نازک ګلونه دي؛ هم یې له ښکال خوند واخلئ او هم 
 !خوشبو

مخکې له دې نه چې تاسې د دې ګلونو خاوندان شئ؛ د تازه ساتلو  
 !هرن یې زده کړئ

یوازې د سکس پر وخت وررسه مه خواږه کېږئ، په هر حالت کې  
 !وررسه مهربانه چلند وکړئ

 !له کوره د تګ او کور ته د راتګ پر وخت یې ښکل کړئ

 !په اونۍ یا میاشت کې حتامً وررسه چکر ته الړ شئ

 !تنګې وه وررسه ټوکې وکړئ او وررسه وناڅئکه زړه 

 !کال پر کال پرې بچي مه راوړئ

 !د کور په کارونو کې وررسه مرسته وکړئ

د خپلې ستړې دمه د هغوی په کنځلو او وهلو مه کوئ، پر ځای یې  
 !غېږ کې رس کېږدئ چې دمه شئ او د ارام ساه واخلئ

اور تر هر څه  شک ښځه ځوروي او زړه یې ماتوي، هغوی ته ستاسې ب
ارزښتمن دی، وررسه د دوکې او خیانت هڅه مه کوئ، ښځه که هر  
څومره ساده يش ستاسې خیانت لیدی يش، په دې کارونو یې مه  

 !مجبوروئ چې د پردیتوب احساس وکړي

 !د ښکال او نازونو ستائېنه یې وکړئ

 !خربې او مشورې یې په غور واورئ او ارزښت ورکړئ

کېدو پر ځای وررسه د ملګرتیا اړیکه جوړه    او لنډه دا چې د مېړه
کړئ، پرې مئینان شئ او حق ورکړئ چې په ډاډه زړه هم تاسې ته  
ستاسې تېروتنې در په ګوته کړي، هم درته خپل درد، خپل خیال،  

 !خپل احساس او خپلې هیلې بیان کړي

د دې پر ځای چې ژوند یې دوزخ کړئ پرېږدئ چې ستاسې ژوند  
 !جنت کړي

له خړه پړه ښځه وګڼه خپ  

 له هرې حورې یو په سله ښکلې 
 نصرت ارمان

استاد ډاکټر م. عثامن 
تره کی د دعوت رسه په 

مرکه کې
په لنډہ توگه! د 
کنرتول نه وتلی 
طالب کاروان 

«  ته روان ترکستان»
 ید
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غږ د افغان ولسمېډیا دعوت   

 قدرمنو لوستونكو ! 
د خپلو رسنیزو فعالیتونو  د  وياړي چې  د خپلواکو رسنیو مرکز  د دعوت    

د هيواد په دې ټاكونكو او حساسو شيبو كې په ميل افغاين روحيه د  لیارې  
افغانستان په روانو حاالتو باندې په علمي څیړنو، تحليلونو، او تبرصو له الرې  

 ديل يو. ې خپل هيواد او هيوادوالو ته د خدمت مصدر ګرځ 
 گټو او د ميل يووايل د دفاع او  د دعوت ميل خپرونه د خاوري متاميت، ميل    

ساتنې  په مبارزه كې د افغاين پوهانو، عاملانو، ليكواالنو، او روڼفكرانو د پاره د  
قلمي 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  

 يې شنډې او خنثى كړي. دسيسې او توط 
د       حقونو،  وګړیزو  عدالت،  ټولنيز  ولسواكۍ،  سولې،  د  كې  هيواد  په 

مطبوعاتو 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  

د الرې، د افغانانو د غوڅ اكرثيت په خوښه د    الرو، نه د "زور، زر، او تزوير" 
او د هغې    يو غښتىل او منيل مركزى ميل حكومت د جوړيدو  منځ ته راتلل 

هغه موخه او هدف دى چې د هغه په رڼا كې د دعوت ميل    ساتل او مالتړ 
 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  

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

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

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

 ونه سپموئ. 
 اواستوئ:پته ر  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 

 د دعوت اداره 
 

 

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

دعوت د افغان ولس ريښتينى غږ او د هغو له پاره خپريږي څوك 
د مسئوليت احساس كوي. په چې د افغانستان په باره كې فكر او 

نكو په غاړه ورو شوو ليكنو مسئوليت د درنو ليكوپدعوت كې د خ
دى او رشط نه دى چې هره ليكنه دې د دعوت د نرشايت پاليسۍ 
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 څنګه کولی شئ د دعوت مېډیا مايل مرسته وکړۍ:

پته راوليږي. د دعوت مايل منبع د بانک په  (پيسېخپلې مرستې )
رسنیو مرکز د فعال  ود دعوت د خپلواک د افغانستان خلك دي.

مايل مرستې زموږ  ره ستاسواساتلو 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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 استاد ډاکټر م. عثامن تره کی د دعوت رسه په مرکه کې:

 ی په 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 ش 
 طالب مرشانو زموږ وړاندیزونو ته هرکلې وایه، خو د هغو

 دہ ېد عميل کولو په اړه هیڅ ضامنت نه ورکول ک 
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 افغانستان کومې خواته روان دی ؟  بزګر: 
طالبانو د یو نیم کال په تیریدو رسه دا ثابته  استاد تره کی:  

وړتیا   جوړیدو  د  واکمنۍ  اسالمي  مدرين  یوې  د  چې  کړه 
 نلري. المل یې هم دا دی چې:

او  - کړي  پورته  را  رسونه  څخه  بانډو  او  کلیو  د  د   طالبانو 
مسجدونو او مدارسو فارغان دي، نو ځکه په آسانه د متمدين  

 یدای. نړۍ د ارزښتونو رسه نه يش جوړ 
نظام   یې  بڼست  پر  اسالم  سوچه  د  لري  دعوہ  طالبان  ـ 
جوړکړی، او هغوې د سوچه اسالم څخه خپل ځانګړي تعبیر  

په ټکر   مډرنې حکومتولۍ د اصولو رسه  او تعریف لرې چې د  
 کې راځي. 

کاذب  ته  طالبانو  وتل،  لښکرو  بهرنیو  د  نه  افغانستان  د  ـ 
 غرور وربښلی. 

هغوی د اسالمې نړې نه مته لري داسې یوہ امارتې اداره چې  
د   الرې  له  فتواګانو  اسالمي  غیر  د  او  نلري  قانون  اسايس 

۔ په رسمیت  د تعلیم او د ښځو د کار حق مخه نیيس  کیو جن
 وپیژين. 

طالبان د اسالمي هیوادونو او دیني بنسټونو مشورو ته ھم   ـ  
 غوږ نه نیيس. 

نړې« »کفري  د  امارت  اسالمي  د جهاد   هغوی  وړاندي  په 
 محصول او بریالۍ بیلگه ګڼي.

طالب مته لري چې نور اسالمي هیوادونه د ھغوی مرش رسہ 
 کړي. بیعت وکړي نه دا چې امارت ته د اسالم سبق ور 

کاذب غرور، کلیوال ذهنیت، د اسالمې تعالیمو نه افراطي  
دیوبندي تعبیر او په خپل دریځ ټینګار د طالبانو د امارت  

 حیثیت د دیوبندي مدرسې کچې ته را ټیټ کړی. 
مال صاحبانو څخه  ځان محوره نظام جوړ    ـ طالبانو د خپلو

کړی. طالبان مسلامنو مکتبیانو ته د سکوالر تر نامه الندي  
د مخالفینو په سرتګه ګوري. خو د اسالم تر پوښښ الندې د  
طالبانو ځینې غیر اسالمي کړنې )د جنکیو او ښځو د تعلیم  

المل شوي چې د هغوی واکمنې د    ېد د او کار په برخه کې( 

 ې په ځانګړې توګه د اسالمي هیوادونو رسه په ټکر کنړۍ او 
 کې قرار ولري.  راشې او په منزوي حالت  

په لنډہ توگه! د کنرتول نه وتلی طالب کاروان » ترکستان  
 . ی «  ته روان د

 
 

بقأ    بزګر: واکمني  طالبانو  د  آیا  رسه،  کتو  په  ته  واقعیتونو 
 موندلی يش؟ 

لویدیزوال چې د اسالمي نړۍ په جغرافیا کې  استاد تره کی:  
په مختلفو وختونو کې د سوچه اسالمي نظامونو د خوځښت 
پر وړاندې د توطئو او کودتاګانو اوږده سابقه او تجربه لري، 

طالبان د اسالم نه د    دي  په هیڅ وجهه من الوجوه نه پریږ 
د  افراطې تعبیر تر شعار او د کورنۍ موضوع تر پلمې الندې  

شویو منلو  قانوين  د  ښځې  او  بند  مکتبونه  نړیوالو   جنکیو 
 حقونو نه بې برخې کړي. 

د طالبانو پر ضد امنیت ګډوډول، په رسمیت نه پیژندل او   
اقتصادي تعزیراتو لګول د لویدیزوالو د ورځنۍ اجندا برخه  

 ده. 
د    الرې  له  فشارونو  اقتصادي  او  دیپلوماتیک  امنیتي،  د 

ي، خو نظام کمزوری او  نگیږ طالبانو واکمني دومره ژر نه ړ
 ږي. ولس الزیات تاواين کی . سقوط ته نږدې کیږي

 
تاسو په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر درلود او    بزګر:  

 هلته مو د طالبانو نژدې ټولو مرشانو رسه ولیدل.  
آیا کوالی شئ په تفصیل د دعوت لوستونکوته د خپل سفر په  

 هکله ووایاست ؟ 
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 کابل ته د مسافرت موخه دا وہ چې :   : استاد تره کی 
دریځونه د طالب مرشانو رسه رشیک  د مکتبیانو باورونه او    -

 شې. 
یو    - مقصد  په  کمولو  واټن  د  منځ  تر  مدرسې  او  مکتب  د 

منځ سوء   تر  مکتبیانو  او  مالیانو  د  پورته شې.  ګام  وړوکی 
باورۍ کچه را ټیټه    ې تفاهم او ب

 يش. 
ـ طالبانو ته د افغانانو او نړۍ دا  
پیغام ورسول يش،  داسې نظام  
مال   د  انحصار  حکومت  د  چې 
صاحبانو په الس کې وي ځانته د  
ننه او بھر دشمن زیږوي او بقا  

 موندلی نشې. 
مو   پر مھال  اقامت  د  وطن کې 
مسؤلینو   حکومتې  شمیر  گڼ 
الله   هبة  شیخ  له  ولیدل،  رسه  
استثنایي  په  مو  رسه  اخونزادہ 
توګه د مالقات فرصت په برخه  

 شو. 
د   زموږ  رسه  مرشانو  طالب 

رسپرست حکومت د مودې ټاکل،  مذاکراتو په اجندا کې د  
کم مسلکي  یو  موخه  په  تسوید  د  قانون  اسايس  سیون ید 

څخه   کړۍ  د کوچنۍ  صاحبانو  مال  د  مسائل  ملې  جوړول، 
او   مکتبیانو  د  کول،  حواله  ته  جرګې  لویې  او  ایستل 

کابینه جوړول، د اسالمي تعلیامتو او د   متخصصینو په ګټه  
د فتواګا  ارزښتونو خالف  د  نړۍ  نو د صدور مخه  متمدنې 

کورنیو او بهرنیو مجرمینو د   نیول، د ميل خائنینو او جنګي  
 محاکمې زمینه برابرول او نور شامل و. 

 موږ رسه د طالبانو چلند رسمي او تعارفايت بڼه درلوده. 
طالب مرشانو زموږ وړاندیزونو ته هرکلې وایه، خو د هغو د  

 دہ. ې عميل کولو په اړه هیڅ ضامنت نه ورکول ک

یو مسلامن ملی ګرا    بزګر:   د  تیرو شلو کلونو کې  په  تاسو 
افغان په توګه تل د طالبانو مالتړ کړی خو اوس د طالبانو د  
مرشانو د افرطي پریکړو له امله ترې لیرې شوي یاست. نو  
اوس پوښتنه دا ده د طالبانو دا ډول افراطي پریکړو له امله  

 د ھغوی راتلونکی څرنگ وینئ؟
مقاومت  د    :  استاد تره کی 

د   کې  موده  په  جهاد  او 
طالبانو نه مالتړ یوه حیايت  

 اړتیا وه. 
د طالبانو نه پرته بل وسله   

د   چې  خوځښت  وال 
وړاندې   په  یرغلګرو 
و.   نه  موجود  وجنګیږي، 
افغانستان   چې  کله  خو 
طالبان   او  شو  خپلواک 
شول،   ورګډ  ته  حکومتولې 
انتظار خالف   د افغانانو د 
  په داسې اقداماتو یې الس 

چ کړ  اسالمي    ېپوري  د 
نړۍ د عقیدوې ارزښتونو  

کر  ټپر خالف او د معارصې حکومتولۍ د معیارونو رسه په  
ول. دا د دې المل وګرځید چې طالبان د ولس په منځ    ېک

او   ملګري  مخکني  فکري  او  قومي  شمیر  ګن  خپل  کې 
امنیتي خواخوږ او  سیايس  کورين  د  ورکړي.  السه  له  ي 

لوماتیکې انزوا رسه مخ يش. د دغه  دیپ فشارونو او بھرنۍ  
ناوړه او نامطلوب حالت پړه د طالبانو د تحریک په منځ کې  

 یوه افراطي ډلې په غاړه ده.  د 
لږ  افراطي  ځینو  ه  دغه  په  چې  باورونه  عقیدوي  خپل  کي 

پر   ټکر کې دي،  په  تعلیامتو رسه  د إسالمي  ان  مواردو کي 
 نورو باندي په تحمیيل توگه ور تپي. 
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ینګښت ډاډ تر السه  ټچې دا افراطي ډلگۍ د نظام د  څومره  
 کوي، په ھامغه اندازہ د بنسټ پالنې خوا ته لیوالتیا ښئي.  

طالبانو   د  که  شته  احتامل  دا  چي  دې  باور  پدې  لویدیز 
حکومت په رسمیت وپیژندل شې، نو په ټولنیزو چارو کې 

 ي.به نورو بندیزونو لگولو ته مخه کړ 
اطي ډله د افغانانو او ان نړۍ رسه په  ګومان نه کیږي دا افر 

 . اوسنۍ فکري جګړه کې بریالۍ يش 
واړ  پام  باید  هم  ته  واقعیت  دې  طالباين  و خو  که  چې  و 

ړ  نظام   د  امله  له  ټینگار  د  غلطۍ  مخ  ګنپخپله  رسه  یدو 
کیږي، نو په افغانستان کې به یو بل د کنرتول څخه وتلی  

بقأ د بل سیاسې بدیل  طالبانو د خپل نظام  :  يناورین پیلږ 
 )الرتنتیف( پر نشتوايل پورې تړلی. 

 
په پاکستان او نورو  بزګر:  

بېشمېره   کې  هېوادونو 
ماشومان   او  افغانان ښځې 
بده   ډیره  دي،  بندیان 
رویه   انساين  اوغیرې 
چې   اوس  کیږي.  وررسه 

 ۵۲طالبان د افغانستان واکمن دي او تل دا دعوه کوي چې  
هیڅکله یې په پاکستان کې بند  هېوادونه یې مات کړي خو  

افغانانو مجبورو  د  بولدک کې  سپین  تورخم،  او  د    افغانان 
   تر ډیره بې تفاوته دي. څه ونه ویل او    سپکاوي په وړاندې  

 ستاسوپه اند د طالبانو مسئولیت څه او ولې بې تفاوته دي؟
طالبان افغانانو ته د پاکستان د ناوړه چلند      : استاد تره کی 

په وړاندې د خپلې وړتیا له اندازې کمزوری غربګون ښودلی  
موده کې په وار وار په سپین  دې. د طالبانو د واکمنۍ په  

تر   امنیتې رستیرو  بولدک او تورخم کې د دواړو اړخونو د 
منځ نښتې رامنځته شوي چې په ترڅ کې یې ترانزیت بند  

 شوی. 

پاکستان افغانستان رسه د تحت الحامیه هیواد په توګه چلن  
کوي او افغانانو ته د امریکا د جګړې څخه د پاته شویو جنګي  
په   پاکستان چلن  د  افغانانو رسه  په سرتګه ګوري.  اسیرانو 

تر هغه وخته پوري ګډا نړیوالو قوانینو خالف دې، خو  ه د 
 قرار ولري، خپل غږ  ېافغانستان په دیپلوماتیکه انزوا ک  ېچ

 نړیوالو مراجعو ته نيش رسولې. 
  

پاکستان افغان طالبان د پاکستاين طالبانو )ټي ټي پي(  بزګر:  
د نا امنېو پړه پر افغان   ېپر مالتړ تورنوي او په پاکستان ک
 طالبانو  اچوې؛ حقیقت څه دې؟

کی  تره  تسلیحايت      :استاد  او  اقتصادي  لوری  وړتیا   افغان 
نلري چې  پاکستاين طالبان د پاکستان پر ضد وکاروي. له  
بلې خوأ افغان طالبان د نړۍ رسه په سړه جګړه بوخت دي  
د   رسه  پاکستان  غواړې  نه  او 

زي. خو  جګړې دوهمه جبهه پرانی
دا هم امکان لري چې د طالبانو د  

ځینې   تحریک  وتيل  نه  کنرتول  د 
جذبايت کسان د )تې تې پي( رسه  
چې په افغانستان کې د کډوال او  
میلمه په توګه ژوند تیروي، یوازې اخالقي او سیايس مالتړ  

 وکړي. 
په   جذبات  ناسیونالستې  کې  پښتونخوا  وده ډپه  شدت  یر 

اوس مھال په افغانستان کې د بل هر وخت په پرتله    .کوي
 پیاوړي ښکاري.   جذباتضد   ،پاکستان

پالو اسالمي   ته د بنسټ  لویدیز، د پښتونخوا قبایيل سیمو 
کرښي  ډیورند  د  او  ګوري  توګه  په  پټنځای  د  تروریستانو 

 ناوړه تاریخې ـ ژیوپولتیک عواقبو ته یې پام اړولی دی. 
د کې  لوبه  رسچپه  نوې  سرتاتژیک  په    عمق  افغانستان 

 وزیرستان ته منتقل شوی.  
د افغانانو الس ته یو بیساری تاریخې فرصت لویديل چې د  

د ډیورنډ ښکیالک په همکارۍ  رہ کرښه  ګ ذیدخلو هیوادونو 

http://www.dawatmedia24.com/


6 | P a g e  

www.dawatmedia24.com  

تاریخ ته وسپاري، خو له هر څه د مخه باید نظام مرشوعیت 
او رسمیت ولري او د سیمې او نړۍ په کچه ځانته دوستان  

 دا کړي. پی
کلونو په موده کې پاکستان د افغانستان سیاسې تیکه    ۵۴د  

دارۍ دنده په غاړه لرله. د افغانستان په رس باندي د نړۍ 
 رسه په سیاسې تجارت بوخت و. 

په افغانستان کي د یو ملې او حسابګرې واکمنۍ په نشتوايل  
 :  کې

د  ـ پاکستان د هغه پالن رسه چې باید پښتانه په لر او بر کې  
یرغلګرو   د  يش،  وځپل  پورې  کچې  تر  وژنه(  )عام  ژنوساید 

 رسه همکاري وکړہ.
دیورند   پاکستان    - د 

د   کې  اوږدو  په  کرښې 
پرته   اجازې  له  افغانستان 
په یو اړخیزه توګه اغزن تار  

 . هو اوغز 
  ۱۹آزادې قبایيل سیمې په    -

او    پیړۍ انګریزانو  د  کې 
د   اجندأ کې  په  لوبې «  تر منځ  روسانو د » سرتې  اړخونو 

ژندل شوې وہ،  خو د پاکستان پوځ  ې)بفر زون ( پ    حایل سیمه 
د اویا کلن انتظار نه وروسته، په افغانستان کې د امریکا د  
اداري   خپل  په  فاټا(   ( سیمې  دا  اخیستو،  ګته  په  نه  یرغل 

 سیستم پورې وتړلې. 
طالبانو د پاکستان په وړاندي د ښه ګاونډیتوب او منفعل  

الره غوره ګڼلې او هیچا ته اجازه نه ورکوي چي  سیاست کړن
 د افغانستان له خاوري نه پر پاکستان برید وکړي. 

د جهاد   خاوره کې  په  افغانستان  د  غوښتل چې  نه  طالبانو 
بریدونو   ترورستې  د  پاکستان  د  پي(  ټي  )ټي  یعني  ملګری 
کې  پیښه  ترورستي  وروستۍ  په  وژغوري.  څخه 

شپږ تنه غړي او مرشان و وژل    ( د ) ټي ټي پي(  ۰۲/۰۳/۲۰۲۳)
 شول.

وړ  په  واکمنانو  جابرو  پاکستاين  د  اداره  طالبانو  د  د  اندې 
جبهه یي جګړې وړتیا نلري. خو د ملیشیایې جګړې د پراخو  

 امکاناتو نه برخمن دې : 
لې په توګه  ډ افغان طالبان کولې شې )ټي ټي پي( د یو جنګي 

یو    پشتین په مرشۍ( دتون تحفظ تحریک )د منظور  ښ او د پ
د متکرب ګاونډي په وړاندي   فعال مدنې غورځنګ په حیث

ول وکاروي. خو دا اقدام تر هغه وخته  ډد فشار د السوند په  
ه اخیستی نيش، تر څو طالبان خپلې کورنۍ  ڼ پوري عميل ب

نکړ  حل  رسمیت  ستونزې  او  مرشوعیت  د  یې  نظام  او  ي 
 خاوند و نه گرځي. 

پ د  او  پي(  ټي  )ټي  مالتړ  د  څخه  تحریک  تحفظ  شتون 
لوبې   سرتې  هغې  له  افغانستان 

نوښت یې په سیمه    ېرسه تړي چ
او    کې دی  الس  په  لویدیز  د  کې 

 پاکستان پکې په نښه شوی.  
به   کې  لوبه  سرته  راروانه  په 
افغانستان هغه وخت ګټونکی وي 
چې منل شوې ميل واکمنې ولري  

 او ځان د دیپلوماتیکې انزوا څخه وژغوري. 
 

افغانان خورا ناھیيل شوي او په راتلونکې یې باور له  بزګر:  
 السه ورکړی ایا د امید کوم څرک شته؟ 

د افغانستان په تاریخ کې دا ملړی ځل دی   :استاد تره کی 
چې مالیان په قدرت قبضه لګوي او کلیوال ذهنیت پر ښاري 

 ھغه براليس مومي. 
شمیر تضادونو  د طالبانو په راتګ رسه افغانۍ ټولنه له ګن  

 رسه مخ شوې. 
رسه،   مکتب  له  مدرسه  رسه،  فکر  ښاري  د  فکر  کلیوال 

 سکوالر له مال رسه او دین له دنیا رسه په ټکر کې قرار لري.  
نه شته  خیزہ توګه د حکومت د منرب  طالبان غواړي په یو اړ 

تضادونه د خپل باورونو په محور باندې له منځه یويس. که  
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په کرغیړنو سیاسې   ، مذهبي مقدسات  اړتیا وې زور کاروي
ور ګډوي، د حکومت څخه د مسجد منرب جوړوي.   ېلوبو ک

وي : د طالبانو  اړر و ه ! افغانستان طالبستان ته  ګپه لنډہ تو 
له محدودیتونو   ژوند  واکمنۍ کې مدين  میاشتنۍ  په شل 

نلرې، د جن  قانون  افغانستان اسايس  او  کرسه مخ شوې:  یو 
او   تعلیم  په  او  ښځو  لګول شوی، ميل سمبولونه  بندیز  کار 

ميل   جرګه،  لویه  ترانه،  ميل  بیرغ،  ميل  لکه  ارزښتونه 
ګ  په  ترمنولوژې  عربی  )د  شخصیتونه  ټترمنولوژي  ميل  ه(، 

 حاشیې ته لویديل او هرن او موسیقي حرام اعالم شوي. 
یوې  د  یوازې  باندې  د  نه  قانون  اسايس  د  چارې  حکومتي 

ډل چلی ګافراطې  فتوا  پر  ډل ۍ  بنسټپالې   دې  ټول ګږي.  ۍ 
تحریک یرغمل نیولی او په واقعیت کې یې د خپل نظام د  

برابره   پخپله  زمینه  زوال 
 کړیده. 

 
د طالبانو حکومت    بزګر:

د مالیانو نه جوړ شویدې.  
داسې مالومیږي طالبان د  

مکتبیانو، متخصصینو او مسلکي کسانو رسه نه جوړیږي. د  
ته څه   ټولنو  فرهنګي  به  نه پخالکیدونکی دریځ  دا  طالبانو 

 پایيل ولري؟ 
د طالبانو په راتګ رسه په ځینو مواردو کې     :استاد تره کی 

 ې دورې ته ومتبول شوې. فرهنګي چارې سقاوي تور 
به الندي   بې ويس  د مکتبیانو  او  انحصاري واک  د طالبانو 

  ناوړه پایلې ولري : 
چ  - تیښته  مغزونو  ټولنیز  ټ د  جوخت  وررسه  او  کیږي  که 

 انډول د محافظه کارو ډلو په ګټه بدلون مومي. 
په کور د ننه د حق غوښتنې د امکاناتو د نشتوايل له کبله،    -

ته پناه وړي. بهرنیان د   ېیو هیوادونو غیږمکتبیان د بهرن 
کورنېو   په  افغانستان  د  الرې  له  کولو  السوند  د  مکتبیانو 

 سیايس تعامالتو کې ځان د یو اړخ په توګه مطرح کوي. 

په لویدیز کې زده    - او مسلکي کسانو ډیرو  د متخصصینو 
کړې کړي. د هغوی رسه دشمني د لویدیز د کلتور او متدن  

د   حکومت  رسه  د  طالبانو  د  او  تعبیریږي  مانا  په  ضدیت 
 رسمیت پیژندنه ځنډوي. 

طالبان پرته د مسلامنو مکتبیانو او د دیپلوم خاوندانو د    -
همکاریو نه د اسايس قانون له چینل نه د یو ميل، اسالمي او 
مدرن نظام د جوړولو په لور ګام نه يش پورته کوالی چې په  

او د  اداره  حکومتي  کې  او  پایله  مرشوعیت  عدم  سني 
 دیپلوماتیکې انزوا په حالت کې پاته کیږي. 

 
ستاسې له انده په اوسني ناوړه حالت کې د طالبانو  بزګر:  

 اړوي؟ رو و  پام   باید ہته په بیړ  نظام کومو نیمګړتیاو
: طالبان د امنیت په  استاد تره کی 

په   ادارې  تقوأ  با  یو  د  او  راوستلو 
جوړولو کې خپله وړتیا ثابته کړیده.  
نیمګړتیا   چارو کې  په حکومتي  خو 

 شته.  
څو   اداره  طالبانو  د  چې  ده  اړینه 

 پروبلمونو ته د حل الرې په مقصد ملړیتوب ورکړي : 
د    - باید  کې،  درشل  په  رارسیدو  د  کال  تعلیمې  نوي  د 

 پر مخ پرانیزي.  دروازې د جنکیو ښونځیو 
 ـ د ښځو د کار په وړاندي شته بندیزونه لرې کړي. 

د اسايس قانون د تسوید په موخه یو مسلکي کمسیون جوړ    -
 کړي. 

تر څو چې د طالبانو واکمني د اسايس قانون پر بنسټ  جوړ  
 نيش، واکمنې : 

 کورنی مرشوعیت تر السه کولی نيش.  -
 ندل کیږي. ژ په رسمیت نه پید بهرنیانو له خوأ  -
رسه په تعامل کې د ناروا جګړې د تاوان غوښتنه   د بهرنیانو    -

 مطرح کوالی نيش. 
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سزا نړیوال   جنګي جنایتکارانو د محاکمې دوسیه  ود بهرني   -
 دیوان ته حواله کويل نيش. 

 کوالی نيش.  افغان ميل خائنین او مفسدین محاکمه  -
ه نوم ټکولئ نيش. یوازې د  وسله وال مخالفین د بغاوتګر پ -

پر بنسټ یو مرشوع نظام وسلوالو مخالفینو   اسايس قانون
  ته د بغاوتګر تر نامه الندې سزا ورکوالی  يش. 

 

مجلې بزګر:   دعوت  د  اوس 
مه کلیزه ده تاسو د دعوت ۳۴

ډېرې اوږدې مودې د یو تکړه  
همکار، مرستندوی او ناظر په  

ستاسو مشوره، او نظر د    توګه
  په هکله څه دہ؟دعوت 

کی:   تره  مهاجر  استاد 
گوټ  افغانان   په  نړۍ  د  چه 

ژوند   پرک  او  تیت  کې  گوټ 
تیروي د الندې درې الملونو په  

اغیزمن  بنسټ   یو  د 
اړتیا   ته  السوند  کمونیکیشن 

 لري: 
د  ــ   اړیکو  خپلمنځي  د 

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

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

چ شوې  پاتې  ډاډمنې    ېخپرونې  متویل  د  یې  خواه  یوې  له 

رسچینې درلودې، او له بلې خوا یې د لوستونکو د هرکيل رسه 
 وې.   ېمخ شو 

 دعوت د دغه سرتې آزموینې څخه بریالې ووت. 
د څو دلیلونو له  زه د دعوت مجلې د تاسیس د پیل نه وررسه  

  مخې قلمي همکار پاته شوی یم. د دعوت مجيل : 
مالومايت  ډ  - د  او  ژورنالیزم  معارص  د  پر  ټ یزاین  کنولوژۍ 

 اصولو  والړ دی. 
تر    - خپرونو  دري  او  پښتو  د 

انډول ته پام اړول شوی.   منځ  
 

اسالمي  او  ميل  د  یې  تل  ـ 
 ارزښتونو بیرغ اوچت ساتلی.

سکتاریستانو، فدرالیستانو  د    -
او افغان ضد کړیو په وړاندې 
وخت  د  ته  مورچل  تبلیغايت 
نفس   تازه  سم  رسه  غوښتنې 
 مطبوعايت ملګري ورګډ کړي. 

رسنیز  ه! د دعوت  ګ په لنډہ تو  
او   مرکز آرشیف  لیکنو  د 

کاملونه د محققینو د پاره سرت  
 ل کیږي. ڼغنیمت ګ 

برہ ټکو ته په کتو رسه په وروستیو کلونو کې د دعوت قلمي  
همکاران زښت زیات شوي دي. د همکارانو په ډله کې علمي  

پښتو او درې لیکواالن شاملیږي. داسې   کدرونه اوعلې سویه  
څرګندیږي چې دعوت د ميل وحدت د تینګښت رسالت ته  

 یا پاته شوی. ېډژمنه م
مه    ۳۴ه دعوت مجلې  زہ د وفادار قلمي همکار په توګ

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

 . راوړنو په هیله 
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 وه  او خپلواکي  رافیه غارمان احمد شاهي ج  لوڼي د ارمان

ډيل جوړي   وړې وړې پاکستان په رسپرستۍ کیږي خو دلته یې د خلکو لپاره  وژل د
باندي  ور   ډزمونه ورکړي چې فالنی د قام خربي کوي و ته یې جال جال ن ئ او هغو  ي کړ 

ووژنهکوه فالنی د قام او وطن خربه کوي په مبونو یې  
 ه کړې د   نه زندۍ  د مرۍ  بیا یې سندره 

 خیژي   له حرستونو نه یې څړیکي موسیکي 
 ؟ پتانې پته درته وشوله چې څه روان دي

 خیژي    سړي   بیا د رس  په دار  د افغانانو
کلونه،بدبختانه پويل    کلونه  د  چې  کیږي 

دواړو غاړو ته په خاصه توګه د پښتونخوا د  
خی  دار  په  سړي  رس  د  وژل    ،يژ افغانانو 

ور   ،کیږي زندانونو  د  او  کیږي  سته  و ډبول 
 . ځیني تری تم کیږي

نن د لر او بر افغانستان او افغانانو د رس سړی د یووايل په ارمان 
مړ شهید او د افغانیت ته په وفادارۍ شهید د ولس له درده    او

ابراهیم ارمان لوڼي څلورم تلین     دې خاوري په ننګ شهید ارواښاد
 . دی

ارواښاد ارمان لوڼی څلور کاله وړاندي د پاکستان د پولیسو لخوا  
 .دت ورسیداپه شه

دا په  موږ  ژوند   نن  په  لوڼي  ارمان  شهید  د  کې  مرکه  ،  ځل 
ې،  فن او مبارزې د ارمان صیب له خور هم فکر   ،فکر،  شخصیت
د سنګر مبارزي ځواين سیاست مداري وړانګي لوڼۍ رسه  ،  ملګرې 

مو پوښتيل چې د لوی افغانستان  خربي کړې او د همدې تر څنګ  
 ؟ وژل کیږي  د رس سړي ويل

او    زېمبار ،  د ارمان صیب د ژوند فکر
دا  ستاسو  به  څنګ  تر    شخصیت 

 .پوښتنه هم حل يش
چې اصل    په دې هم وپوهیږی    بهتاسو

دا   چې  دي  اړین  څه  ده  څه  کیسه 
رار نه يش او افغانان هم کوژين نوري ت

 . وکړئ  وکوالی يش ژوند
 )مو له دستاره کمې نه دي  لوپټې  (

لوڼۍ! که تر هرڅه مخته راته د شهید ارمان ې محرتمد: پتانه ژون
په ژوند او فکر ووایاست څرنګه یو شخصیت وو  ،لوڼي صیب

 ؟زدکړې یې څومره کړې وې ه،سیدچیرته زیږیدلی او او

 ړووند او فکر که خربي وکژډېره مننه. د ارمان په  وړانګه لوڼۍ:
زموږ په وطن باندي  ،د ارمان ژوند چون د پښتونخوا وطن دی

دومره یرغل شوی د پردیو لخوا که څه هم وطن مو له شتمنیو 
یر خواران او له خوارۍ ډک ده خو بیا هم یو خوار وطن ده خلک ډ

ارمان هم د دې ټولني یو بچی وو چې له سختو . رسه مخامخ دي
شپون او دايس نوري  ،پالر یې ډریور ،خواریو رسه مخامخ شوی

 هسختۍ نو هغه ټولو شیانو ته چې ده کتل او خپل ژوند یې برابراو
یستل نو د دې لپاره ده په ندي وروڼه یې له سختیو رایخو ېخپل

کارونه کړي  ورځنيډیر کړاونه تیرول د پالر رسه یې  ځان باندي
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 لوڼي ،بوري ،دلته شا وخوا چې به ارمان مکتب ویل په سنځاوۍ
 کله چې به په رخصتيیه وااو نانا صاحب زیارت کې یې مکتب 

ته راغی نو زموږ پالر به د کيل پسونه او غواګاين  لوڼي سیمي کور
ارمان هم وررسه څرول او او به یې او څرول  ېپه کرایه اخیستي و

نو هلته یې بیا مزدوري  شوبیا چې زموږ کور سنځاوۍ ته کډه 
کار کاوه یې په پمپ کې  ،رشوع کړه په هوټل کې یې کار پیل کړ

ي خرڅونکې رسه یې جشو د وری صخال ښوونځيله کله چې 
د سکرو په کانونو کې یې کارونه کول درزي . دکانداري کوله

یې  خیاطي، یې رشوع کړ  توب
  . وو   کوله خیاط

ژوند یې ډک کړاونو دنو دا ټول 
کې شخيص ښوونځي وو بیا په 

استاد وو خپل سبق یې هم 
تر هغه پوري چې  هوررسه وای

دی لکچرر شو او ترهغه پوري 
چې په پښتو کې  هیې سبق وای

استاد وو امپیل یې وویل امپیل 
، یې په منځ کې پاته شو
ساینفسیز یې جمعه کړي خو 

 .تیزیس یې نه کړ پوره

یايت او په اولس او خاوره مین انسان ارمان یو نظر ،او د ارمان فکر
ارمان که ژوند ، وو ارمان یو مرتقي انسان وو ارمان وطن پاله وو

کړی کام پاله م ه سیاستۍ رسه یې سم کړی د خوارۍ او غریب
خپلو او وطن پاله سیاست په خاوره یې ځان خرب کړی په وسایلو او 

د خلکو چې کوم  ،شتمنیو خرب وو په خپل متدن او خپلو جامالیاتو
افکار وو له دې رسه اشنا وو خپل سیايس فکر یې درلود خپل 

 . سیايس قبله یې لرله

د ارمان فکر دا وو چې باید پښتون کام  ،ژوند کاوو ټولنیزارمان 
زه او ماښام مبار خپيل خاوري او وطن د ساتلو لپاره سهار دې د
دوی به کور هم سايت خوارۍ رسه  دیچون وطن غریب  ،يوکړ

به هم جنګ کوي او له هغه دښمن فکر چې زموږ په وطن یې راننه 
یستی او موږ یې غالمان ساتيل یو یا یې وطن نیولی نو د دې د ا

ته او دايس کار به کوو چې وطن  ون لپاره به موږ کار کووصخال
 .کړونجات ور

ارمان چې شاعري  ،ام پال سیاست کړیقن سیاست هم نو ارما
یې  کړې په هغه کې د وطن وسایل دردونه هرڅه راښکاره کړي دا

 ریښتینيروان ارمان چې کوم نرث لیکلی د خپل وطن  .څیړيل دي
 .زورور ظلم غنديل او راسپړيل دیحاالت او 

 .د اديب تنظیم ملګری او شاعر ووارمان 

، وو کارکوونکیملګری وو چون سیايس  ارمان د سیايس تنظیم
ارمان د پښتونخوا ميل پارټۍ رسه 

 چې کله دا  بیا ،ملګری وو

رشوع شو نو په پي PTM غورځنګ
رول  ښټي ایم کې یې مخک

جاج او هره جلسه هر احت ه،ولوباو
او مجلس ارمان او د ارمان ملګرو 
رسه راجوړول او تنظیمول او بیا به 

د  مرشان راتلل مطلب دا
ارمان په رس  غورځنګ جلسی

تونخوا ښاخیستې وې د پ
یې  نښېغورځنګ النه وو راغلی 

تونخوا ملې عوامي پارټۍ وه احتیتاجونه ښوې او مخکې چې د پ
م د ګاهر ې کولې نو د ارمان ه یبه یې کول جلسې او مشاعرې ب

څه ادراک واخيل او  خهدې لپاره وو چې د وطن بچي له دوی څ
طن په مسایلو ځان خرب کړي او د دې لپاره کار وکړئ ام او وقد 

پاڅونونه او تنظیمونه دي او په  ،او دلته چې څومره غورځنګونه
ونډه واخيل او د وطن د احمد او دې کې هرڅوک خپله خپله برخه 

 .لپاره کار وکړئ ېشاهي جغرافی

کې زیږیدلی وو او   ارمان په سینځاوۍ کوړه اسپتال په سیمه
تر  لومړي ټولګيله  .ځایه رشوع کړی وو هغه یې هم له ښوونځی

او صاحب زیارت کې ویلی  څلورم یې په نانا، پوري دریم ټولګي
پنځم یې په لوڼي کې ویلی وو شپږم یې په بوري باور کې ویلی وو 

وم یې اواو ، رته سنځاوۍ ته والړهېکډه بوم کې وو چې زموږ ، او
بیا یې شخيص  تر لسمه دولتي سبق ویلی او  په سنځاوۍ کې
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امتحانونه ورکړي تر ماسټه پوري بیا یې ایم پیل ریګولر رشوع 
خپل ساینپسیزه خو یې جمعه کړی  سټۍ کېزکړی وو په کوټه ینو

ټر یې هم شته چپوو او دوی په خپل تیسیز باندي کار کاوو او یو 
 .ارمان دا پیښه وشوه  چې په دې منځ کې د غورځنګ او

چون چې موږ په سنځاوۍ کې وو  وختو کېستیو ووراو په دې 
کوټي ته والړو نیم کور   چې موږ بیا د سنځاوۍ نه د سبقونو لپاره

بیا موږ ټول راغلو  ،مو په سنځاوۍ او نیم کور په کوټه کې وو
د   په غورځنګ کې ټه کې غورځنګ رشوع شویته په کو ېټیکو

دارو کیسه او حاالت سخت وو بیا موږ کال سیف استخبارايت ا
ه ته راغلو د ارمان د الل

اخیري شپې چې وې موږ   ژوند
په کال سیف الله کې وو او د 
اپیښه را منځ ته شوه ارمان 
شهید کړای شو په لورالي بوري 
کې او بیا مو راوړ خاورو ته مو 
هم په کال سیف الله کې 

 .وسپاره
 

 !ۍڼژوند: محرتمه لو پتانه
شهید ارمان لوڼی صیب ستاسو 

یې تر هرچا ښه   او تاسو  ورور وو
 .پیژنۍ

ويل یې   که دا راته ووایاست
زه پیل کړه دايس سخته مبار

څه وو چې  ېچې ځان یې مرګ ته ورکړ او څه دې ته اړ کړ داس
 و ؟ورته د منلو وړ نه و

دايس ده موږ چې په کوم وطن کې اوسو یعني وړانګه لوڼۍ: 
یا لوی  تونخواښیا دا محکومه پ چیرته چې موږ ژوند کوو

دا حاالت دايس را جوړ شوي کوم چې یوه ورځ   افغانستان کې
نو بیا داسی ویښ خلک  په اسانه تیره کړې   هم موږ دايس نه ده

ام غم وررسه وي هغه غواړي ق ام په درد خوږیږي او دقچې د 
چې یو شی بدل يش کومه دوامداره غالمي او یا دا د تکلیف ژوند 

هغه لپاره  زه کوي دره خلک مباردا بدل يش د هغه لپا یچې د
زه کوې نو دايس د سختو ژوند چون که ته مبار ،وي یو کار روان

دلته که  .تونخوا وطن د سختو رسه مخامخ دیښکه نه کوې پ
کې الوځي  چاودنهڅوک سیاست کوي که یې نه کوي خو په بم 

 ،او که څوک په سیاست کار لري کنه یو پټ مخي راځي ويل یې
ت لیدل حاالنو دا رنګه ارمان دا  ،ځي روان يش ترېوژين یې او 

الت سالنډي ته را رسیديل وو د اح .زه پیل کړهاو په دې یې مبار
په شکل  باچا خان، د خان شهید پخوازې کار روان وو تر دې مبار

پټه نه هیچا  لهروانه ده او دا زه کې چې وو د هغو د وخته دا مبار
مي سیاست قوڅوک چې  ده
ام او د وطن خربه کوي قوي د ک

به تکلیفونه خامخا پايل  ئهغو
وه موږ  روښانهدا الره  ،او تیروي

ته د خان شهید معلومه ده چې 
د ده شپیته کاله عمر وو نو 
دیرش یې په زندان کې تیر کړي 
پنځلس په ماشومتوب کې یعني 
خپل نیم عمر یې په زندان کې 

نو همدا رنګه د هغه . تیر کړی
کوم خلک راغلی سته چې وور

موږ شهیدان ورکړي موږ جیلونه 
م شوي. تکارو بارونه مو خ ګاليل

لو کړۍ لسنو ارمان هم د هغو س
موږ دا چې ي روه چې له باچا خان او خان شهید کوم چې له لو

 .لړۍ را واخلو

روان دی دا یو وخت ام او د وطن ساتلو دا زنځیر چې کوم قخو د 
رچا خپله خپله کړۍ اچولې نو هم نه دی مات شوی په دې کې ه

ارمان د .ارمان هم دا لیدل او کتل چې دا به خامخا سخته وي
 .دې یوه کړۍ وو

الت دايس دي چې تا مجبوروي چې ور شې او یو ادلته دا ح
هغه به خامخا یو څوک کوي د دې ، سخت يش ته الس ور واچوي

بل موږ  ېرېارمان به دا ویل که چ. دې ظلم ته دریدل ،زهمبار
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زه نه نو ويل موږ دا مبار نسل ته انتظار کوو چې هغه به راځي 
  .ووپیل

 ،جنګ ،بدبختیو  التو د وطنازه پیل کړه دې حنو ارمان خپله مبار
او ارمان په  زه پیل کړيدې ته مجبور کړ چې دايس مبارارمان 

زه چې کوم ده دا باید په قامي توګه امي مبارقدې پوهیده چې 
یمه ابادي چې ده هغه موږ کور کښینولې ده ويس او د قام نا

ارمان دې يش ته هم په ژور نظر 
ارمان به ویل چې باید د  .کاته
زې د لښکرو ملګرتیا امي مبارق

چې کومه ده دا باید زموږ 
خویندي میندي او لوڼي هم 

نو په دې یې موږ ته دا   يړوک
 يصالري چاري ښودلې او راخال
 کړلې چې موږ هم په دې

صفونو کې ور ګډي او برخه شو 
نو ارمان هرڅه کتل چې د وطن 

نو د ارمان   تیا وخت دیصد خال
 :چې وایی یو شعر دی

) افغانه پاڅه نور په نوې الر د 
 تلو وخت دی

 دو وخت دیېخربه ورانه ده د پریکړې د ک

 ې؟ځوانه ستا څه رایه ده زما تجویز ته څنګه کور

 ی(ت دملک د ختمیدو وخ زه یم ډیورنډ د ګرد

به  ېپریکړ ېچې سخت منيل وو  کتيل او دا دا حاالت نو هغه   
کې به دریږو په دې کې به خپل رسونه ورکوو  عکوو د وطن په دفا

هر قام ولسونو د او  یوو ترڅو خپل وطن نه کړو ازاد وینه به تو
سته ولویو لویو قربانیو ورچې ازادي اخیستې او هغه یې د 

نو ارمان هم یو له هغو خلکو  .قرباين ورکووې نو موږ به هم تاخیس
او د وطن د ازادۍ په دې  هارمان یې لر خپلواکۍوو چې د وطن د 

وو چې رسونه به بایلو نو هم یې د هغه  صالره یې رس هم خال
زې په زه وکړه چې ارمان پوره کړي او د هغې مبارارمان لپاره مبار

 .لړ کې خپل رس هم ورکړ

 ؟ارمان صیب څنګه سیاست ته راغی !لوڼۍپتانه ژوند: محرتمه 

نو ته تني یې درلودې چې باید پښتښکله چې ژوندی وو څه غو
 ي؟تانه باید څه وکړښپ او ويش  څه

او د نخوا ود پښت مت نه یې غوښتنه څه وهوحکله د پاکستان 
څه  ځ او غوښتنه زې درید هغه د سیاست او مبار افغانستان لپاره

 ه؟و

 وړانګه لوڼۍ: هغه خو ما اول
خربه وکړه چې دپښتونخوا 

الت موږ مجبوروي چې اح
سیاست ته راشو او قامې 

نو ارمان هم دا  سیاست وکړو
 مهال رپل صیتححاالت څارل د 

دی په پیسو کې شامل شو د 
عوامي پارټۍ سټوډنټانو تنظیم 

د هغې د الري یې  ،چې کوم ده
د دې قام او وطن  غوښتل چې

لپاره باید یو څه وکړم نو 
یاست ته له پیسو راغله او س

ټۍ په منځ کې رراتلۍ او بیا د پا
پشتون تاحود یا پشتون ژغورين غورځنګ جوړ شو بیا د هغه 

پاته مخکښ ملګری شو له ماشوم وايل او تر اخیره په سیاست کې 
سیايس  ېد هر ،او په دې قامي سیاست کې رس هم قربان کړ
ید غوښتني چې د غوښتني د هر اتل غوښتني او د هر هغه شه

دې قام او دې خاوري باندي بې رس ورکړی د هغو غوښتني 
د ارمان غوښتنه دا وه  .خپلواکي وي د هفو غوښتني ازادي وي

چې دا وطن ازاد کړي د دې وطن د خپلواکۍ خوند واخيل دا 
موږ ته  )ج( خدای ولسونه دا ولس د خپلواکه ژوند خاوندان يش

ارمان دا غوښتل چې   و ډکه دهمنیتډیر شتمنه خاوره راکړې له ش
ارمان دا   .د دې له شتمنیو ډک هیواد مالکان دوی په خپله يش

ماشومان چې دا  او ځوانان ،غو ښتل چې د پښتونخوا سپین ږیري
دا جنګ ختم يش دا ښځي چې زموږ په وطن .يل ديکوم جنګ ځپ

نو  .د دې لړۍ ودریږي ي،شوې د ېکې درې درې واري کونډ
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په  رلود چې دا خاوره او دا اولس خپلواکه يش اوارمان دا ارمان د
 .خپل واک ژوند وکړي

  شوينو د ارمان د قرب د رسپه ډبره هم دا لیکيل 

 )که وم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم

 (و زیری مې تر ګوره راوړئنکه چیري مړ ومه 

 ،د اتڼونو برخه شو ۍنو هغو غوښتل چې ازادي رايش موږ د ازاد
ي زموږ رسونه غواړي موږ به رسونه ورکوو او که او کنه وي ازاد
او رسونه مو بایليل وو نو دا زیری به بیا هم ګور  چیري موږ نه وو

  . ته راوړئ قرب ته بې راوړئ

چون چې موږ دلته په یو هیواد کې 
اوسو هغه پاکستان ده د پاکستان 

ن ده موږ په ایني توګه د یای
پاکستان رسه تړل شوي یو د یو این 

چې دلته خو ، ي تړيل یود الر
دي که  (ټیاينرپاګوندونه )

حفظ موږ چې کله پې ټي ایم پشتون ت يغورځنګ رشوع د
چې دا   ېښودېورته ک غوښتنېڅه  مومینت رشوع شو نو موږ یو

وې چې دا زموږ دننه د پاکستان  دا غوښتنې  دي او غوښتنې
موږ ته راکړئ موږ  واکزموږ د وطن  ،وژنۍمه غوښتني دي موږ 

ته یوه سوبه راکړئ موږ ته چې ټوله کومه محکومه پښتونخوا ده 
او همدارنګه زموږ د وطن د جوړولو   دا په یوه سوبه کې راکړئ
موږ ورته صفا  ،چې موږ ته راځي ترهګرلپاره کار وکړئ او دا کوم 

 ISI ویيل چې د دې تر شا وردۍ والړه ده دا وردۍ یا پوځیان یا

دارې دي دا ای ایس ای چې د دوۍ ټويل کومې استخبارايت ا
رسپرستي کوي د دې الره ونیسئ ( دهشتګروو )ترهګرټويل د دې 
ور ښکاره   .نو موږ به د دغه الرو له الري دوی ته ئدا تاسو کو

کې شعر ده )د ترهګرو شاته الس ده د  2016. د ارمان په کول
 وردۍ خرب شئ

 (جاج کړی دهپه دیواله کاږم دا شعار ما احت

یا د  کومتنو له هغه ټیمه موږ ورته وایو چې دا کار د ح
دارې چې کومې دي د دهشتګرو شاته والړي دي پاکستان ا

ین یچې موږ وررسه تړيل یو د دې این یخپل ا پاکستان باید د

او موږ ته امن  ومنيیکل ټین هر اریاو د دې ا یپاسداري وکړ
ه زوره راوړل شوي یو هم خو د دې وطن چون موږ که پ يراکړ

ن او د پښتونخوا چې ینو د ای ،په تنظیمې چوکاټ کې دننه یو
تون تحفظ ښپ چې دکوم تنظیمې چوکاټ ده په هغه کې دننه 

دي دا غواړو او خپل حقوق دننه غوښتني ن یای دمومینت 
 نهځمکني ماینو =Land mines زموږ د، غواړو

 دی =Check-points دي لري کړای يش

 ، مه کړای يشتزموږ د وطن دهشتګردي دي خ لري کړای يش
 ورکه فیصدی د حق =Missing Percentage زموږ

 Selectionي،بیرته راکړ ېد

commission= 

نو موږ ملګري وو او دا مو  ،جوړ کړي  
 .له پاکستانه غوښتني وې

ارمان هم یو ارمان سفا مجلس کوو او د 
ارمان وو چې هغه احمد شاهي جغرافیه 

معنا د احمد شا بابا چې په کوم وطن باچاهي وه یا  ،جوړه کړي
محکومه پښتونخوا په  احمدشاهي جغرافیه چې زموږ کومه وه او

شوې یو لوی  افغانستان ګډه وه او دا نوري عالقې چې زموږ جال
 . افغانستان وو

وو  ځچې کوم دری  زه یاپاره مبارد افغانستان ل  نو د ارمان چې
 .هغه چې موږ به یو لوی افغانستان جوړوو

 

کله چې به تاسو د ارمان صیب رسه  !ژوند: محرتمه لوڼۍ پتانه
ټینګار او په خربو کې به یې  اوهث کحبه یې په څه ب معموالًوی 

 توګه د کورنۍ رسه ځانګړېپه  چلند یې درلودپه څه کاوه څرنګه 
 رسه؟خلکو  بهرندو وروڼو او د ید خو

 له ارمان رسه نو هر هوړانګه لوڼۍ: موږ چې به کله هم مجلس کاو
په قامې  ،معنا موږ په ټولنیزو حاالتوه، اړخیز مجلس به مو کاو

ارمان به په . ولو مو خربي کولېټپه کورين حاالتو په دې ، حاالتو
توګه موږ ه اصیو دايس مجلس منځ ته راوړ چې په خ ولډشعوري 

 ،ندي دې ته مجبوره کړي چې د هغه بحث برخه شوینجوين خو
وروڼه او خوندي   چون ارمان زموږ مرش ورور وو او بیا ورپسې نور
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ې ه ینو ده به هر وخت چې یو مجلس وو نو په سړو پوري ب ،یو
مجلس ه، یواځي نه محدوداو

او په مجلس  هبې په کور کاو
، ندي موریزما خو، کې بې زه

خا په شعوري ې خامه یدا ب
یې  ثردا یو تا. ډول ږغول

چې تاسو د دې کور  هورکاو
یوه برخه یاست او باید دا 

ځي چې کومې دي په ښ
سازه ځای کې  فیصله

لو صیفکښیني او دوی هم د 
که به چیرته . برخه وګرځي
له وه او یابه فیصیوه کورنۍ 

به سیايس مجلس وو موږ 
مان په نغري په کور درلود او سیاسی مجلس به خامخا ار شتون
د وطن په حاالتو به موږ خربي کولې که به چیرته یوه پیښه کاوه. 

رامنځ ته سوې وه د حاالتو په باره کې به موږ ډیر په تفصیل 
  .ټینګار په دې وواو بل د ارمان زیاتره ، مجلسونه کول

خپله کوټه کې چې ده پ، نقشه کورته راوړې وه  ارمان یوه لویه
د پوهاوي لپاره مجلس ه نو په هغه نقشه بې زموږ ځوړنده کړې و

درلود ترڅو موږ خرب شو چې زموږ وطن کوم ده له کومه ځایه را 
تر څو موږ دا خپل هیواد او جغرافیه وپیژنو او خرب . شوي یو جال
 .او څرنګه موږ کوالی شو چې دا بیرته وژغورو شو 

ړو اول باید غوا ګټلاو کیسه هم همدا ده که چیرته موږ خپل وطن
او قامې سیاست کیږي په دې چې ستا   .خپله جغرافیه وپیژنو

وي رشیک  ېوي رشیک کلچر د ېرافیه دغژبه وي ج ځانګړېیوه 
 .یات دي ويسنف

موږ چې  اوهې ټینکار که یپه دې ب نو ده به موږ ته نقشه راښودله
او څه روان دي په چا چا یې ګډ کړي یو نو هغه  ،خپل وطن وپیژنو

 . بې موږ ته راښودلشیان 

د سړې سینې انسان وو چې هغه به زموږ   ارمان یو دايس خوږ
ارمان هیڅ ، ولکرسه هر وخت په خندا ټوکو ټکالو به مو مجلسونه 

وسو اپه دایرو کې و ېچې موږ د هموږ ته دايس احساس نه راکاو
ڼو وتونخوا د نورو ورښکوم چې دپ

ندو رسه د چلند یمخکې د خو
ې چلند زموږ رسه ی. دایرې دي

کوم ، صمیامنه او د ملګرو چلند وو
چې څوک د ملګرو رسه ازاد مجلس 

 .لري نو زموږ هم همدايس وو

نو ارمان به هرکله موږ ته ویل چې 
کومه کیسه وي نو موږ باید لومړی 
په دې باندي په کور کې مجلس 
ولرو چې هغه دايس چې زموږ د کور 

له د ئله ده یا کومه مسئکومه مس
رار که کور کې تپ ئمړوده ل ېباند
موږ باید په یو او بل دومره باور   يش

او خپل رازونه خپلو  ولرو چې موږ یو بل ته خپله خربه ښکاره وکړو
له راپیښه ده او زه دا د باندي ئرته ماته یوه مسېکه چ، ته ووایو

ښه ده چې په کورکې یې ووایم او  یو دریم کس ته وایم تر دې دا
ي حل بې خامخا کور رابايس نو تاته چې هره مسله پیښیږي اخیر

  .ښه ده چې اول به په دې مجلس کور خربوو دا

دا یوښه خوی او خاصیت وو چې کوم چې موږ په   نو د ارمان
بیرون کې درسونه ویل د یو رنګه سختو حاالتو رسه کوم چې د 
پشتونخوا وضیعت وو او موږ په دايس وضیعت کې په خپل ځان 

نګيل وضعیت کې موږ کوالی شو یرباور درلود چې په هر رنګه ت
مینان طنو دا هر باور او اوو مخته والړ شو که څه هم موږ نجونه 

 .چې وو موږ ته ارمان راکړی وو

ارمان به ویل چې ته انسان یې زه هم انسان یم زموږ په چم رصف 
فرق زموږ دا ده چې موږ له تاسو باچایي نیولې ده او دا باچایي د 

هر انسان خپله باچا ده نو  .ه یې تاته درکړمحلوا قاب نه ده چې ز
زه وکړې چې ته خپله ځانته خپله باچایي باید ته خپله دا مبار

دا ستا کار دی  ،باید خپله خپل ځانته خپله برابري وګټې، ټېګو
غالم یو او بل ځل بیا   زه یې دومره درښودلی شم چې یو ځل موږ
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یږي باید تاسو ځان نه دايس نه ک ،تاسو د غالمانو غالماين یاست
  .د برابري ستیج ته راوړئ

او د برابرۍ د ستیج راوړو لپاره کوم کارونه پکار دي چې باید 
باندي  د. ډول ښودل روښانههغه به ټول ارمان موږ ته په  .ويش

، دا یې ټول راښوديل وو .وند کولو چلژدکور د  ،د ژوند کولو چل
بیا موږ ښودو چې ځئ خپل سبقونه ووایاست بیا یې موږ پرې
لې چې وې بیا نوري فیصکومې  .جونو ته تلوکال ،اکاډومیانو ته تلو
نو . خايل به مو دی خرب کړ چې دايس کار دی،موږ خپله کولې

څیر ه ارمان زموږ د ډاډ او د ملګري پ
هرن  مخته وړلود ژوند د و. ورور و

یې درلود او د انسانیت په برخه کې 
  یو

 .انسان وو بشپړمهربانه او   

د بیرون د خلکو رسه چې د ارمان   او
وس کوم د اماته چې  کوم چلند وو

ارمان ملګري راځي او یایې زه کوم 
نو هغه ټول همدا وایي  ملګري پیژنم
به کوم یو ځل هم چا ولید چې ارمان 

نو هغه به دومره ورخپل شو چې چا 
به دا نه ویل چې دا موږ په لومړی 

ترڅنګ وند ژارمان د  ځل رسه لیديل 
 .د ملګرتیا هرن درلود

چون دلته د پښتونخوا قبایيل وطن ده نو خامخا د ملګرو تر منځ 
د یو بل رسه اختالف راځي او نه  وملګرد کومه مسله راځي بیا 

ه نو ارمان دا چلند نه درلود ټول خوابدي ملګري ب. رسه کښیني
 .ې یو ځای رسه کښینولی

د اختالف . ول یې وول غوندي رپ  ارمان دايس یو څوک وو دايس 
 .ستلایوځای رسه کښین  باوجود به د ارمان په وړاندي ټول ملګري

د ارمان چلند د کورنۍ د غړو او یا د بهر ملګرو رسه هغه که 
یر پښځي وې او یا نارینه د هیڅ یو ملګري په وړاندي یې چلند تو

 .نه درلود
 

ه ه سیاست مدارپوهلوڼۍ! تاسو هم یوه  ېوند: محرتمژ پتانه
ترشا مو د شهید ارمان  رئتیاست ایا د دې بریا او همت او ج

  ؟صیب الس ده

څوک چې هر څنګه کار  چیرته هر وړانګه لوڼۍ: دايس ده هر
ځه وي او که سړي د کور د خوانه یو باور ورکول ښکوي که هغه 

چې ورته ووایي چې ته چیرته ځې څه کوې زه په تا باور ، کیږي
 .لرم ته ځه

 .اقت ورکويطه یو ډیر لوی قوت او نو دا انسان ت

نو زموږ د جوړښت وشاته 
چون چې زه هم په دايس یوه 
ټولنه کې پیدا سوې او لویه 
سوې یم چې هلته د ښځو 

 ردار او کار ډیر محدودک
ټیټه ته په  وځښ  وي او

نو له سرتګه کتل کیږي 
تل او ورا ېدايس یوې ټولن

بیا ځان ته د یوې بديل 
چې ما ځان  ،ښځي فکر کول

وګاڼه چې زه د یو قام  ېداس
د ښځو او ځان لپاره یو څه 

نو دا یو سوچ  کوالی شم 
او ستا شعور  ،ماته راکول شوی وو ماته په الشعور کې رالویدلی وو

ادراک را اخلې   مطلب ته ستا له چاپیریاله خپل شیان او او الشعور
راټولوې په شاته څه روان وي هغه ته را اخلې او ته یې  او چې ستا

 .خپلو مغزو کې یې ګډوې

ې دا رنګه کارونه ه یصوص انداز باندي بخنو ارمان په غیري م
نو زموږ به یو رنګه یو څه ته  .ې را ویښي کړوه یکول چې موږ ب

دا خو دايس هم کیدلی  يش؟فکر والړی چې دا څنګه کیدای 
 .يش

بیخي لري   په کيل کې په سیځاوۍ کې مکتب خو ختوهغه 
او بیا کوم چې زموږ ګر نجونو ته د ډیرو شیانو کمي وه م.خربه وه
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هغه چې کومه بې   په خپلوانو کې او یا چیرته چې موږ اوسیدو
 .اشه او غریبه کورنۍ وه هغه زموږ وهعم

نو په دايس حال کې زه به تلم خصويص مکتب ته کوم چې چا 
کتابونه نه پیژندل موږ ته به 
کتابونه ول ارمان به راته راوړل 

 .ې دا ووایاستچ

وړه وم مابه د  وختزه هغه 
سټۍ نومونه اخیستل د یوریون
چې زه به ، ډ او دايس نورروفاکس
وایم ارمان به راته په  پوهنتوندا 

ډاډ رسه ویل چې تا به زه هلته 
 .تمې بیایم ته به لوستل کوېح

نو زه دا خربي په دې کوم چې 
ده په الشعور کې را اچول چې 

 .تاسو یې کوالی شئ

 د، سیاست، همت، ا سبقد
خپل ځان او ولس  د، باندي وتل

لپاره دریدل او جګړه کول د هر 
انسان کار دی باید هر څوک یې 

 .وکړئ

هغه په دې منځ کې ښځه او  ،تر جنس ډیر لوړ سبق ارمان ښودلو
 .موږ ته یې یو ډیر لوړ سبق راکولو. نر فرق دا ټول ختم کړي وو

 هغه شیان مو راخپل کړل  نو هغه وو چې موږ په دې الرو والړو او
او بیا زه چې کله سیاست او سیايس میدان ته راتلم نو زه بیخي 

تلین وو  او کله چې موږ د باچاخان د ارمان رسه په څنګ را ووتم 
او دايس به مو تل سټوډي رسکيل  موږ تليل ووه هلته یو غونډه و

او په دايس ځای کې موږ غونډي کولې چې هلته به عام  کولې
نو ارمان  ه ښځي نه تلې مګر زه به ورتلم او خربي به مې کولېرس

غونډه  ه نو دا که یوبه دا ویل چې راځه دايس ځای ته تګ پکار ده 
دلته ده نو ته هم له دې خلکو یو څوک یې باید چې دلته کښېنې 

 . کښېنېد خپل علم او خپيل لپاره 

نو موږ دا کارونه جاري ساتل د خلکو دوستانو رسه به مو په 
 .کتابونو خربي کولې

په   نو بیا چې کله د پې ټې ایم دا اول پشتون غورځنګ په مالتړ
کوټه کې اول یو سیمینار راجوړ 

پښتون قامې جرګې  کړی وو د
غوندي  ېظاهرم ېله الري یو

اباد د  راجوړه کړې وه د اسالم
 دنو ارمان ګر .التړ کېپرلت په م

رسه خرب نه وو زه ورغلم مجلس 
رته راغلم هم نو ارمان ېمې وکړ ب

ته ملګرو ویيل ول چې ستاسو 
خور راغلې وه خربي یې وکړې 

ه خنو ارمان زما څ .ډېره تکړه وه
پوښتنه وکړه چې ته تللې وې 
مال هو زه الړم خربي مې هم 

 .وکړې

موږ جوړې کړو  ېنو ارمان داس
یر د چا د ویلو موږ چې بیا بغ

ګډون کول په هره غونډه کې په 
میناين وو طدې چې نور ارمان ا

بیا موږ په نه کړې ووس نور رضورت نشته ما ورته مکمله ښواچې 
 .خپله هغه الري خپيل کړې

 

لوڼۍ! ارمان صیب شاعرې هم کوله شاعرې  ېژوند: محرتم پتانه
شاعري اړوند څومره یې څنګه پیل کړه او د سیاست ترڅنګ یې د 

 ؟لريهم په چاپې بڼه کتابونه لیکني کړې او 
له وخته رشوع کړې وه  ښوونځيوړانګه لوڼۍ: ارمان شاعري د 

نو همدا وو ځوانۍ نه راغلی  ۍکله چې دی سیاست ته له کوچن
 وو.  پیل کړڅخه هم د هغې دورې رنګه یې شعر 

 .باندي راګرځيد ارمان شاعري ټوله په وطن او په قام 

ارمان شاعري هم د قامې سیاست په الر رشوع کړې او ارمان لیک 
سیايس مسلې او قامې مسلې ، هم په دې پار کړې چې ميل مسلې
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رامخته کړي یا زما د وطن چې کومې بد مرغۍ دي هغه په خپل 
  .لیک او شاعري کې راوړي

 !د ارمان یو شعر ده

 که چیرته رانغلمه ځم پرې کوم الال زما د بچو غم به کوې)

 (یځم پرې کوم دا ازغن تار ما احتجاج کړی د

 یبیت د ډیر پخوانینو دا 

ارمان په سیاست کې هم قامې مسله څیړلې ده او په شاعري کې 
 .هم قامې درد څیړلی ده

یې  و داا مقالې، اکرثه لنډي کیسې ید ارمان لیک چې کوم د
او په لنډو کیسو کې یې د وطن  لیکلې دي

کوم څوک پکښې  ،خراب حاالت چې کوم
د  .رول لري هغه یې ډیر ښه راسپړيل دي

زورور خلک دي د قام او د وطن چې کوم 
 ټولنهې رول دي هغه څنګه وطن یا کدوی پ

ته تااو دې   چې کومه ده هغه څنګه خرابوي
دې ته ځوانان  او څنګه کار کول پکار دي
 ؟څنګه تیارول پکار دي

یو څو  شوی نه ديلیکني چاپ   د ارمان
لنډي کیسې یې چاپ شوې او زما خیال )پاکستان زنده باد( زما 

او دايس د کتاب په بڼه چاپ نه لري په  شک ده چې چاپ ده
د ارمان غزيل هم نه دي چاپ شوې  .مجلو کې چاپ شوي دي

 .یو څو په فسبوک شته

چې ته دا ارمان خپل اثار چاپ ته نه ورکول ما به اکرثه ورته ویل 
 .کومه شاعري او لیکني ستا دي باید دا چاپ کړئ

ې د شعر په یو کوچني ه یدت وو چې یو بیت باد ارمان دايس ع
 .هولیک ذې بل په بل کاغه یې ورک کړ بیا به یهغه ب هولیک ذکاغ

نو زما به هر وخت په همدې وررسه خربه وه چې ته باید دا 
ول نه کوم شعرونه چاپ کړې نو ده به ویل چې زه دا چاپول ماپ

 .زه رصف لیکل کوم

وس د یو پالن له مخي لګیا یم د ارمان شعرونه او لیکني انو زه 
 .یب رسه یې چاپ ته ورکړمترتراټولوم چې په یو 

 

 لوڼۍ! په خواشینۍ رسه ېژوند: محرتم پتانه

ارمان صیب چیرته وو او څرنګه شهید کړای شو المیل یې څه وو 
رمان صیب او د ملت رسه چا وکړ او ایا ویالی شئ چې دا ظلم د ا

چې دا څوک دي چې د پښتنو د رس سړي  وڅه ووایملت ته موږ 
 ؟من پټ ده که ښکارهښاخيل او ويل یې اخيل ایا دا د

ارمان چې کله پشتون ژغورين غورځنګ رشوع شو  وړانګه لوڼۍ:
چون . زه پیل کړه جلسې مو رشوع کړېموږ په هغه کې خپله مبار

، ډیرسخت کار وو هلته احتجاج هو همرحل هسخت هچې هغه یو کې
نو ریاست مګر بیا د خلکو مالتړ ډیر وو  خو .جلسه او جلوس کول

 .کاروله هربحسمه په منډه وو هغه هره یو ق

په نو کله چې غورځنګ رشوع شو نو بیا 
ډیر  هدف  ارمان خپل ښکاره ځانګړي ډول

ښام ژر په دې وو چې ارمان یو خپله سهار ما
ساعت ده کار کول 24  ورکر وو پوره وخت
چې ې لپاره هم نه ده کښېنستی یقد یوې دق

د چیرته به هم کومه جلسه او احتجاج وو 
 . ارمان به دا کار کاوو

چې  یت دفرصارمان به ویل چې دا یو ښه 
موږ ته راکړل سوی باید موږ په دې غورځنګ کې خپله زحمت 

چې دا وطن له دې بد مرغیو وباسو او سهار او ماښام کار وکړو 
 .کړو صخال

دې د نقیب شهید پیښه وسوه ېښې کېنو بیا دلته چې کومې پ
په کراچۍ  ،بیا چې کله په کوټه کې  ښې وېېنوري چې کومې پ

له هغه بعد هغه  رنه وه علم زیب مسعود چې یې پورته کړډکې 
سه ال روانه وه دلته په بوري کې په پولیس ټرینګ سنټر باندي ېک
ې کله دوی سټوډنټان راوستي وو د ټرینینګ لپاره نو په هغه چ

نو  .کې چاودنه وشوه ډیر ملګري پکښې ټپیان او شهیدان شول
ارمان چې له رنه وه ډښي په خالف په بوري کې ېد دې پ ئدو

 نو هغه ،کراچۍ نه راغی کورته نه ده راغلی سیده بوري ته والړی
شپه یې بیا راوړه کورته  ناستو او داښیې وکړه یوه ورځ کی استهن

ره ېرنه کې تډرنې ته او هغه شپه یې هلته په ډرته والړی ېاو بیا ب
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ې رسه امنتظپولیيس ا  د  کړه نو په دا بله ورځ مازدیګر چې کله
رنې را روان وو او ډمه کړه او له ترنه خډاکرات وشول او دوی ذم

س ري چای کړي ول له هغه ځایه چې راووتل نو پولیېدلته چ
نو  ی ووورباندي را ګرځیديل وو د دوی څخه یې یو ملګری نیول

نو دوی د پولیسو رسه په خربو وو چې  چې په هغه کوم تور نه وو 
د شا له خوا نورو پولیسو د ټوپکو په  ونه نیول يشملګری یې باید 
روغتون ته   وواهه او ارمان هلته بې هوشه شو  کونداغونو په رس

  . کړهسته یې خپله سا ورود وروړو ور

 ابادۍ، خربه ده دلته چې ته د قام او وطن د خوشحالۍ سپینه
په دې و ناو ازادۍ خربه کوې 

ښوریږي نه ټوسریاست بند  وخرب
نو د دې معنا دا ده چې ستا 

 . یریاست زما پر ځمکه جوړ د

نو هغه زموږ له خربو نور خو موږ 
کونه هیڅ نه کول نه مو ټوپ

راخیستي ول او نه هم ټانګونه موږ 
خايل خربي او تقریر مو کول 

نو د  جلسې او جلسونه مو کول
دوی هغه جلسې او جلسونه نه شوای برداشت کوالی او صفا 

 نو موږ د  یخربه ده چې د دوی ریاست زموږ په خاوره جوړ د
خپيل خاوري اهمیت خلکو ته بیانوی ارمان په ډېره وليس او ساده 

 ه خلکو ته رسژب

 .وی چې روان څه دي او کول څه پکار ديصورخال

نو هغه د ارمان رسه چې کوم څه وشو دا زموږ پور د پاکستان په 
ځکه چې  یریاست کړی د دا کار پاکستاينی ریاست باندي د

او موږ د پاکستان ریاست  یپاکستان ریاست زما په خاوره جوړ د
 . د ظلمونو په خالف را وتيل وو

نو دلته هغه ځیني خلک به وي چې دوی کوم پالن په الس ورکوي 
 کوم پالنمګر اصل چې . چې پالنی ته له مخه وباسه او پالنکی ته

وبه چې کومه صوي د وژلو د چیچیکې راوځي او د ارمان د وژلو من
ده دا هم له چیچیکي راوتلې او دلته یې په ارمان باندي وار وکړ 

وطن باندي د ننګ په د خپل قام او  ید کړدې خلکو ارمان یې شه

چې ته د قام او د وطن خربه مه کوه د ولسونو  تور یې شهید کړ
د پرمختګ خربه مه کوه او د دې خاوري د وسایلو او اوبو خربه 
 . مه کوه نو په همدې ارمان پاکستان ریاست شهید کړ

وک دلته خربه دا ده چې پاکستان هغه خلک ټارګیټ کوي چې څ
نو ارمان یو دايس انسان وو  ،پاکستان بیخي له خوږ ګويت ونیيس

چې هغه په یوه ډېره شایسته او پسته طریقه یې خلکو ته رسونه 
ورخالصول چې دا وطن او دلته چې کوم خلک راځي او ستا وطن 
 .یې نیولی هغه ستا د وسایلو د لوټلو لپاره راغيل

 مهمنو هغه یې ډیر  نو ارمان د کراچۍ په پرلت کې مجلس کوي
 مجلس وو

م چې کله عظانو وی سکندر 
سوات ته راغلی وو نو پر یو 

ښځي ته یې  ېراغی نو یوکيل 
ه ړوویل چې ماته ډوډۍ راک

سپین رسې ښځه  ېد ایينو و
کاڼي د یاقوتو او زمروتو  ورله

راواخستل په یو قاب کښې 
 .ورته کښیښودل

ماته  ،ږی یم او تا ډبري راته را واخیستېنو ده ورته وویل چې زه و
ښځي ځواب ورکړ چې ستاپه وطن کې هم ې نو د .مړۍ راکړه

مړۍ وه اوتر هرچا ښه مړۍ وه ته دلته ډوډۍ پسې نه یې راغلی 
 . ته دلته زما د وطن په ډبرو او وسایلو پسې راغلی یې

م چې په دې خرب شو نو ولړزیده چې یوه ښځه ظعانو دلته سکندر 
 .په خپلو وسایلو او زموږ په کیسه خربه ده رهدوم

نو بیا چې کله ارمان دې خلکو ته کوم مجلسونه کول ارمان چې 
کوم د خپل قامې مقدمه چې کومه په څه طریقه وه او څرنګه ده 

ی څرنګه له هرنه ډک او منظم سړی او کوم چې د ویلهولس ته 
ملګری  راټولول او وو چې ده دا هرڅه څرنګه برابرول او ملګري یې

رسه دومره نه وو  , دا هرن شاید له بل چا،په کار لګول دي  څنګه
کوم چې د ارمان رسه وو او په همدې یې شهید کړ او له دې 

او دا و ی وار ډبول او وهل ورکړو یومخکې یې هم په کراچۍ کې 
هغه خلک د دې لپاره وژين چې په خپله او پښتنه ساده ژبه خپل 
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او ارمان یې  او وسایلو او خپل حق خربوي عپه دفا خلک د وطن
 .هم په همدې شهید کړ

 

چې کله مو واوریدل  ۍرته وېلوڼۍ! تاسو چ ېژوند: محرتم پتانه
 او نن څه احساس مو وکړ ی،چې ارمان صیب شهید شوی د

 ئ؟وکنه شتون کې څه احساس   اروا ښاد ارمان صیب په  د

   .تنه کوم خو اړینه دهښپو ت رسه چې داذرمع

ارمان  ېلې وئوړانګه لوڼۍ: زه په کور ومله ځکه دلته سختي مس
زه پیښورته لیږلې وم او ټانګ جلسه وله په منځ کې نو ارمان ماته 

ویيل وو چې ټانګ جلسې ته راشه بیابه 
ښور کې ېاشتي پېکورته ځو زما څو م

شوې وې نو زه ټانګ جلسې ته نه والړم 
ې ویل چې ته پيس راځه چې ارمان ته م

دوی کراچۍ ته الړ او ، زه کورته والړم
 . زه په کور وم وختهغه 

ی یچې دی کله له کراچۍ نه لورال
بوري ته راغی په بوري کې دا پیښه 

زه په کور کې وم موږ ټول چې د  .وشوه
پشتون ژغورين غورځنګ غړي وو موږ 
په واټساپ کې یو ګروپ درلود چې په 

نورشیراين یو مسیج وکړ چې دايس پیښه شوې ګروپ کې سید ا
نو  .او ارمان باندي تشدد وشو او له امله یې ارمان خپله سا ورکړه

او زه بدل وي د خور احساسات زه له هغه مسیجه خربه شومه بیا 
بايت خربي کنټرولوم, او هغه چې مې ذټوم دايس جډیر شیان پ

راغونډې مې  او وریندار وندیواوریدل زه دايس پورته شوم خو
مال دايس کیسه ده خلک دايس  ؟یل وی څه ديوو ئهغوکړې 
بیا په منځ کې د فیس بوک پوستونه او کیسه روانه وه چې  وایي.

ندو ته وویل چې زخمې دی که نه ینو بیا ما خو. نه دا زخمې دی
دوی ته  زه خربه شوم چې شیراين وویل چې سایې ورکړې خو ما

کور کیسه وه اخیر مجلس رسه خو بس هغه د . د زخمې وویل
نو په دې ټول   .یل ووابوښکاره شو د هرچا رسه فیس بوک وو م

کول چې  ونهنو بیا ملګرو ټیلفون. خرب شو چې ارمان یې شهید کړ

رنه وي ډکوو ترڅو به دلته په باچا خان چوک  اف ای ار موږ یې
خلک راغيل وو خو دوی رسه  په بوري کې زه کور وم دوستان او دا

 .کې وم په متاس

بیا ته  راوړ کور  نو دوی ارمان له بوري ونه شویې  اف ای اراو بیا 
)د عدلی طب تم رکور کې وو بیا دلته څه کیسه وه چې پوسټ ما

تم کوو نو رچې پوسټ ما  او ملګرو ورته وویل نه ځو ما ،ځوکتنې( 
 . تم مو وکړرتم ته او پوسټ ماربیا شپې ووتو پوسټ ما

نو هلته زه نه پوهیږم چې هغه خربي او احساسات به څوک 
څرنګه بیان کړي چې څه وو څه نه وو 
څرنګه احساسات وو, خوهلته لویه 

موږ په دايس   خربه دا وه ځکه چې
ځای کې وو که څه هم خاوره ټوله 

ايت موږ یو فوټ ذخو ، خپله وو  زموږ
رته ېکه څه هغه چ، ځمکه هم نه لرله
خلک دي کوم  لېیچې زموږ د قب

لوڼي چې ورته وایي نو زموږ هیڅ   کلی
 .رته هم څه نه ووېچ

نو هغه د احساساتو خربه بیله ده زما 
رسه دا غم وو چې موږ به یې چیرته 

 ېاو بیا ما او د ،پټوو او څنګه بې کوو
او دلته په کال سیف الله کې مو یو ځای   ملګرو رسه مجلس وکړ

ټول د ارمان  ېتونخوا وطن دښپد پټیدو پیدا کړ ځکه چې ټول د 
نو د یو خور په معنا ما یو ځای انتخابول او هغه احساسات به  ،وو

 .خپله سړی ووایي چې یو څوک به څرنګه یي خو فکر دا وو

به راځي  ما او ارمان په فکري توګه یو شی منلی وو چې دا ځکه دا
خراب دی او له  عیتضپه دې مجلس کړی وو چې و  موږ دوو
نو مابه ارمان ته ویل چې که  ،ه ځو یا به زه ځم یابه ته ځيمنځه ب

زه والړم خو ټیک خربه ده او که ته والړې چون زه په سیاست کې 
 ؟نوې یم دا د وطن حاالت خو بیا هم لویه سودا شته نو کوو به څه

نو موږ له وړاندي دا منلې وه چې له موږ به یو  ؟نو ده به وخندل
 .داپیښه منځ ته راغله او دی الړخو خواشینۍ رسه ، نه وي

لشکر او یو تنظیم وو یو دايس  ،ارمان چې نشته خو د ارمان یو فکر
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کامل قام پاله انسان وو که څه هم زموږ له منځه په تبوۍ تور الړ 
وس هم اهغه فکر چې کوم ده  خو د هغه احساسات او نظریات د

ه موږ د هغه چې کوم نظریات او ارمانونه دي کوم یژوندی د
شتون یې زور  نه طبیعينو ، الره او فکر ده موږ په هغه تګ کوو

 ېزموږ په وطن کې داس اً خو اکرث .غواړي دا اسانه خربه نه ده
 او خلک شته چې د هرڅه رسه ختم شو مګر زه په دې فخر کوم

ویاړم چې زه د یو دايس سیايس مرش 
چې هغه د وطن او   شاګرده او خور یم

اورو ښخه ولس لپاره خپله ککرۍ په خ
او موږ  یاو نظر یې ژوندی د او فکر کړه

ته یې یوه دايس صحح الره وښوده چې 
 . ورباندي تګ کوو

 

پښتانه  ېول  ژوند: محرتمه لوڼۍ! پتانه
او  ؟د خپل حق د غوښتو لپاره وژل کیږي

تانه وژين ښدا څرنګه یو دشمن ده چې پ
هم   او یا .او بیا یې پړه په غاړه نه اخيل

کیږي او قضیه یې کلونه  پښتانه وژل
کلونه نه څیړل کیږي او همدايس پاته 

 .څرنګه به انصاف پښتنو ته رسیږيوي 
که دا راته ووایاست دلته څه روان دي د 

 ه؟حل الره څه د

وړانګه لوڼۍ: پښتانه چې دلته وژل کیږي د خپل حق د غوښتو 
ې ما اول خربه وکړه دلته دا ریاست چ په تور باندي وژل کیږي

وبه زما دي اکوم جوړ ده د پاکستان دا زموږ په خاوره جوړ ده 
دا هرڅه چې دي  (برقبریښنا ) ،زما ده ګاز  وسایل زما دي خاوره

خپل  او بیا ته چې دلته کله دزموږ د وطن د پښتني خاوري دي 
 غواړم.حق د غوښتو خربه کوې چې زه خپل حق 

زما نه څه وړې ته به  پل حق لرم ته چېزه به په خپلو وسایلو خ
ماته خپل ټیکس راکوې ماته به د دې پیسې راکوې تر هرچا له 

اوبه پوره وي بیا به تاته  ،او ګاز (جيل)ب ریښنابه زما د کور ب ېمخ
درکول کیږي او په بدل کې بې ماته ټیکس چې څومره جوړیږي 

واکه نو دلته چې دا درکوي تاته او دا درکړي ته خپل هغه راکوې
شې له لوږو له تندو راووځې او ستا ماغزه جوړ يش ستا خربه چې 
ده هغه پرځای وي ته سوچ کوالی شې چې دا زما وطن ده نو بیا 

نه غوښتلو په خاطر  و د دې د، اډیرو حسابو ته کښینو به موږ 
چې دا خلک په روغو مغزو نيش پاته دا خلک ودې يش ته اړ نه 

ا زما حق دی هیڅ هم نه درکوم يش چې موږ ته ونه دریږي چې د
دا ټول زما دي په دې به زه والړ یم بیا به زما 

چې څومره درکوم دا  ،په خوښه درکول کیږي
و له همدې ویري ن ،هرڅه به زما خوښه وي
تونخوا کې چې کوم ښچې دلته محکومه پ

په دې کې چې  او تانه دي هغه وژل کیږيښپ
څوک د حقونو خربه وکړي دوی رايش هغه 

ونیيس په دې چې که ته د حق  ېتر غاړ کس
رسه پنځه کسه نور  خربه وکړې بیا سبا ستا

بله ورځ لس کسه نور کیږي,  .ملګري کیږي
او دلته چې ولسونه راپورته يش بیا زه مجبوره 
یم چې تاسو ته خپل شیان ټول درپریږدم چې 

ې قیکه دا درپریږدم بیا زما ریاست د یوې دق
د خپل ریاست لپاره هم نيش چلیدی نو دوی 

د چلولو لپاره یې زموږ په وطن کې جنګونه 
او که موږ له  ۍ دا پریښي ديخوارۍ غریب

شو خو دوی ته  صجنازو او دربدرۍ خال
وبه او هرڅه په خپل رس وړې ستا ورباندي حق ادریږو چې ته دا 

نو د دې سوالونو او دې خربو لپاره یې په وطن جنګ روان  ؟څه ده
په دې میلینونو خلکو کې یو رس راپورته کیږي او بیا چې  یکړی د

او هغه دا خربه کوي نو دوی هغه رس پرې کوي چې دايس نه چې 
 .ول رسونه د دې په مالتړ کې راپورته يشټدا 

دلته چې تا یو څوک وژين هغه تا سیده نيش وژالی ځکه   ګوره
دلته چې ده دنیا ده خلک دي هغه ته ګوري چې ته دولت یې 

تارسه دي د پاکستان بیا یو تړون ده چې ډیر قامونه  ملکونه له
ژوبله چې  نو دلته کوم چې هره پړه او مرګ وررسه دي په دې کې

ده دا موږ په ریاست باندي اړوو او ریاست هغه پړه په ځان باندي 
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معنا دا   په دې نيش اخیستی چې هغه یو ریاست دی او ریاست
کوې بیا وی ته   عاو حقوقو دفا ده چې ته به د دې خلکو د ژوند

چې کومه  عیعني دا هره دفا ،نه شې کوالی عبرشي حقوقو دفا د
ریاست هغه رنګه په ښکاره راتلی  هچونک .ده دا به ریاست کوي

او دوی مسلسل له دې انکار کوي دا ځکه چې د دنیا نظر  نيش
په دوی ده خلک ورته وایي چې ته یو ریاست یې ریاست باید د 

 ؟وکړئ نو ته یې څنګه وژنې علسونو دفاخپلو او

نو د هغه پړه نه اخیستو په خاطر که دوی موږ وژين هم او هغه 
نو مړه کوي مو هم وی مړ هم زه او پړ هم زه ؟ دپشتانه څه وایي

 . او پړه کوي مو هم

دې وژنو لپاره په یو او بل نامه چې  دلته چې کوم ده د دوی د
وي او په دوی څوک الس ونه ترڅو په دوی باندي پرده ځوړنده 

یو څوک په ټي ټي  کويیې وسلوالې ډيل روزي او حامیت  ،نیيس
پي ووژنه یو څوک په امن کمیټۍ ووژنه څوک په نامعلومو کسانو 

 . نامه مړه که څوک د چا او څوک د چا لب پهڅوک 

د دې په نامه یې شا  ،تنظیمونه ورته جوړ کړي دي ېنو دوی داس
پاکستان په رسپرستۍ کیږي خو دلته یې د  وژل د. وخوا وژين
او هغو ته یې جال جال  يکړ ېډيل جوړ وړې وړېخلکو لپاره 

مونه ورکړي چې فالنی د قام خربي کوي ټک باندي کوه فالنی ون
د قام او وطن خربه کوي په 

 . ووژنهمبونو یې 

دا ټول هغه شیان دي چې 
دوی یې پړه په غاړه نه اخيل 

دولت ی. ت دچې دول ېول
مګر  يوکړ عباید زموږ دفا

 ؟رته موږ وژينېهغه ب

موږ ټول وژل ټکول د 
په دې چې دا هرڅه چې دي دا د  ېدارو اړوو ولپاکستان په ا

 کیږي پاکستان په رسپرستۍ

ستا استخبارات د دنیا تر تولو لویي  ،دا څرنګه یو ستا وطن
ه او نورې دارا ی ایس ایا  ISIدارې چې کومې ديستخبارايت اا
 . داري ديیري تکړه اډ

څنګه زموږ د پوځیانو مکتب ته وسلوال ننوځي او ماشومان وژين 
که څه هم دوه درې کسان وسلوال وي ؟ او څوک نیول کیږي نه

زما رسکاري روغتون ته وسلوال  ،او دا مکتب ټول د پوځیانو وي
 ، په احتجاجو راننوځي ښوونځیوراځي او زما سناتوران وژين په 

په سړک باندي په روان موټر کې عارف وزیر ، ارمان شهیدوي
په کوټه ، کوي ډزېپه ډک بازار کې په بشیر بیلور باندي  ،وژين

په پارټۍ په دفرت کې کلیوال شهید ، کې دننه عثامن شهیده وي
  ؟کیږي

او هغه پړه چې دوی په غاړه نه اخيل خو دا ټول شیان د پاکستان 
ه یو وخت هم په کیږي,خو دوی پړ د ریاست په رسپرستۍ کې

غاړه نه اخيل خو موږ دا پړه په دوی اړوو او دا یو حقیقت ده چې 
 .دوی کوي دا کارونه

 !او ګوره دايس ده

پښتنو ته انصاف رسول چې کوم دي! د وطن که موږ د افغانستان 
خپل زور یې زما په وطن  خربه وکړو دلته هر زورور راغلی ده او
وي او یو د جنګ میدان یې کتلی ده او دلته خپل ښکر رسه جنګ

 ېزما له وطن جوړ کړی هرڅوک راځي او دلته خپل جنګونه او خپل
 .کیسې کوي

په اسیا کې چې کوم  ،یو خو زموږ خاوره چې ده دا ګیټوې ده
خلک راځي او دلته قبضې 

د هغو لپاره یوه ښه  کوي
نو هغه   ګیټوې او الره ده

الره چې کومه دا خلک 
 . نیيس

وطن له وسایلو بیا دلته زما 
د دغو وسایلو د ډک ده 

قبضې لپاره خلک چې کوم 
راځي او پاکستان د هغو  مستقیمدي افغانستان ته هغه زورور 

 . او افغانستان د الس پوڅو له خوا لوټي یزورورو الس پوڅی د

دا افغانان  ،تانهښدلته پښتنو ته انصاف چې کوم دی هغه به دا پ
 .خپله ځانته راوړي
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ږ د احمد شابابا او که د میرویس نیکه که د غازي دلته که مو
امان الله خان خربه وي دلته که هرڅومره باچاهان راغيل او چا 

مطلب نو زموږ خپل خلک د  ،هم د وطن د جوړولو خربه کړې ده
متونه نړوي یعني خپله زموږ واو حک دښمن په خوله راپورته يش

 . خلکو نړويل د دشمن په ژبه او خوله

خرب  حق تانه په خپلښږ ته انصاف هله رسیږي چې کله پدلته مو
يش چې کله پشتون افغان ملت په دې خرب يش چې پردي خلک 

څوک زما ېلپاره نه راځي ه ولوچې زما وطن ته راځي دا زما د جوړ
نو دا  ،یستالیاهیڅوک ماله جنګه نه يش  ،په غم نه دی اخته

د دوی خپل  ایي:خلک چې راغيل متل ده و
دوی دلته خپله ورکه ده ، رک دهخر دلته و

دلته زما او ستا  ،رځيګپه خپيل ورکي پيس 
 .د وطن د جوړیدا لپاره څوک نه راځي

د وطن د جوړیدا لپاره به موږ خپله کار او  
خپله به راټولیږو د وطن په پ .زه کوومبار

 رسه کرښهمن ته به ښو دوصقضیه به رس خال
ن کاږو چې هیڅ یې نه دررسه منو دا زما وط

ده زه به واک کوم زما په خوښه به څوک 
الیيس به د چا په الس نه وي پجه له او خارراځي زما د وطن داخ

بیا موږ انصاف کوالی شو نور  وختدا به خود ایختیاره وي هغه 
دي  وزګارڅوک زموږ د انصاف لپاره نه راځي نه څوک دومره ېه

ې جنګ کړي بلکې د خلکو په د صچې رايش او زموږ جنګ راخال
کې ګټه ده او ګټي یې وړې او ال یې وړي موږ که په دې خلکو 
باندي ګټه درو موږ به خپله یو موټی کیږو د وطن په دې هرڅه 

 .کې به دریږو صفاو په یو  ووصبه رس خال

په دې کندهار نسوای  للکه اول له هندوستانه چې به خلک راغل
ې د ګندومک او والړ وو بیا چ کلکی دلته به خلک ورته ادېرېرات

مګر موږ . ډیورنډ په شکل رسه بیل کړل او په زور یې رسه وویشل
 .رته خپل زور رسه یو کووېبه خپله ب

دلته دا حاالت ټول زموږ مخته دي چې زورور خلک راځي په دې 
 کوم څه دي ېاو په پاکستان کې چ حاالتو کې ګويت وهي

راټولیږو  کې سنګر يلیو مه پنو د دې د حل الره موږ به په ګډه 
يل سنګر کې به زموږ په دې م یټول پښتون افغان چې کوم د

د نیشنل اجنډا الندي به دا ولسونه راټولوو  ،نیشنل اجینډا وي
د دې خپلواکې  یودی ته به خپله پرېکړه ږدو چې دا زموږ وطن د

به موږ ته راکوي او دنیا به  غواړو او دا واکغواړو زموږ د وسایلو 
ته متوجې کوو چې دا زما وطن او خاوره ده او زما په خپله  دې

خاوره کې دا دا روان دي او د دې حل الره چې موږ به خپله دې 
جنګ ته دپای ټکی ږدو هغه په دايس صورت کې ورته ښودلی 

يل سنګر ته راټول او په یوه پریکړه کار شو چې کله موږ ټول یو م
ې دا من ته ځواب ورکړو چښروان کړو او د

ملی جنګ او بربریت نه دررسه منو دا زموږ 
 .ده که یې نه منې الس دي ازاد غوښتنه

 

د شهید ارمان  !لوڼۍ ېژوند: محرتم پتانه
ان یڅو بچ ییت څنګه دعوض ئصیب کورن

ترې پاته دي او د کورنۍ رسپرستي یې 
 ؟ څوک کوي

وړانګه لوڼۍ: د ارمان خو یوه کور ودانه 
. او هیله اویستا، مینه ،ديدرې لوڼه یې   او

نهو کالو ده او اویستا د اوو کالو  وس دامینه  ،لوڼه یې وړې دي
 .دهپنځو کالو د او هیله  ده

زموږ په پښتونخوا کې خو کورونه بیل بیل نه وي ټول په یو کور 
 ،په خپل کور کې دي له موږ رسه ئمیني دو، کې اوسیږي

م زما وروڼه دي کورنۍ رسپرستي یې زموږ ګډ کور ده زه یې کو
دلته په پښتونخوا کې دا یوه ښه خربه  .یو بچي یو ،ده یو کور یو

نو په . یو کور وي ده چې وروڼه چې مور او پالر یې ژوندي وي دا
یر نه وي چې دا زما دي او یا د بل پیو کور کې بیا د ماشومانو تو

رنګه  ټول یو ېزموږ په کور کې هم دا يس خربي نه و .دي
بس په یوځای  .ڼو بچي وي دوی ديووي زما د نورو ور ماشومان

 .ځای راځي یو ځای ناست او والړه لري مکتبونو ته ځي په یو

ستاسو د ارمان صیب ترمنځ که هغه  !لوڼۍ ېژوند: محرتم پتانه
ه واکنوم یا لفظ راته ووایاست چې کوم تاسو یو بل ته ورباندي غږ 
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عالوه د سیاست د یو ډګر  دا ځکه چې تاسو د ورور او خور بر
 ښکاره ده چې ستاسو ترمنځ کلکه ملګرتیا وه نو دا ئملګري هم و

 .به کوم د ګرانښت نوم وجود لري او حتامً 

اد ښتاسو او که اروا ئپه تاسو کې کوم یو مرش و  او که ووایم
او د همدې ترڅنګ د ارمان صیب د ژوند یوه  ؟ارمان صیب

چې ستاسو نه هیڅ نه هیریدونکې خاطره هم راته ووایاست   دايس
 ؟وي

اوهو اوهو ! د ارمان خو ډیر لقبونه ول د ارمان خو  وړانګه لوڼۍ:
 .ې بل نوم کاراووه یهیڅ نه وو معلوم کله بې یو نوم کاراوو کله ب

) رسه (ویل زه چې وړه ومه  ارمان اکرثه ماته
 ېمور دوی ویل چې دايس رسه ویښتان د

س خو مې وانو ، ) رسه( وې لرل او له رنګه
 . تان تور ديښوی

وسه پوري ماته )رسه( ویل اخو ارمان تر دا 
او د ارمان اصل نوم ابراهیم دی نو تاتۍ او 
بابا به ورته ابراهیم جان ویل په ارمان پسې 
زموږ بله خور ده هغې به ورته بام جان ویل 

براهیم جان یې نشوی ویلی نو اځکه چې  دا
براهیم ا تر دا وسه پوري موږ ورته باجان ویل

 . جان تر باجانه پيس راورسیدو باجان شو

چې ده به کله په   خو ما به اکرثه
بديل ویلې چې راپاڅیده به واښو ته به تلی یا دايس   زوره  زوره

مابه له شا ورپيس غږ کړل ما ها لیونی بیا لګیا ده او   نو  بل ځای
و مطلب موږ دايس ډیر منونه لرل چې ی بديل په زوره زوره وایي

کې چې د بنو اوله جلسه  وختوس ابل ته به مو اخیستل په دا 
نو ما او ارمان روان وو  .په بس کېکې نو موږ تلو بیا په الري وه 

او ماته یې په واټساپ   هغه د جلسې کمپین ته نو ده غزل ولیکله
 .ه همدلته نږدې پاسیله کېراولیږ

 کوې شیطانه منافقه که په قصد؟ نه یې وینې 

 ه منافقهناو ته چوپ یې مسلام   کیږم زه مړ

 . نو د دې غزل اخیري بیت یې دايس وو

 (ستاچې خوښه وه ستا دود لوستی دراوۍ به دي کوله)

 (یا بدل شوې یا وریږې یه ارمانه منافقه)

ماوی چې اې  هورته کاو  کې به بیا ما غږ وختنو په دا اخیري 
 !ارمانه منافقه

مونه به له وخت رسه ونو هغه ن ،ه کمینټ کې به مې ورته لیکلپ
بدلیده نو موږ چې به کله یو مجلس کاوو او له مجلسه به هغه 

موږ هغه یو بل ته ویل چي بیابه بل  وختنوم راووتی نو بیا به څه 
مونه ول چې موږ به یو بل ته وراغی بیا هغه بس دايس ډیر ن

 .کارول

وو بیا ندو کې مرش ورور یوروڼو خو ارمان چې وو زموږ په ټولو
زموږ خور ده هغه واده ده بیا دوه وروڼه دي په هغه پسې مې بله 

بله خور ده بیا زه   خور ده واده ده بیامې
یم بیا ماپسې بل ورور دی بیا مې دوې 

 .دي ېندي نوریوړې خو

د ارمان رسه چې څومره هم زموږ ژوند 
دايس به یوه خربه هم نه  یراتیر شوی د

کړو  ېې هیره یوي چې به مو هیره يش یاب
دايس ډیري د ژوند خاطرې دي زه نه 

 .پوهیږم څه به درته ووایم

یو ارمان وو چې زه یعني  مګر د ارمان دا
بیا ما  خور یې ډاکرته شم او طب ولومل 

او ارمان ناست وو ده به ویل چې رسې 
وس خو کیسه ښکاره شوه خلک دلته ا

ب لپاره نو ځو به چین ته به دي پاکستان کې ځای نه راکوي د ط
نو دا کراچۍ ته ال  ؟ې ویل چې چیري به دي ولیږمه یولیږم بیا ب

نه وو تللی تر شهادت څه موده مخکې زموږ د برق کوم څه خراب 
  نو ارمان ماته وایي. مو جوړول زه او ارمان لګیا یو شوي وو نو دا

ت کې زما نو په همدې وخ ېچې زه پیسې پیدا کوم نو لیږم د
چې  هغه ټپه څه دايس وه، ورینداره راووته یوه ټپه یې ورته وویله

 ایي:و

  ژوند په سبا سبا کې تیر شو

 نه مې یار هیر شو نه مې وکړل دیدنونه 

ارمان دا هر څه ایله کړل نو له خندا شین وو چې ریښتیا دي وویل 
موږ چې سبا سبا کوو وخت ټول تیر شو نه ما دې ته سیټ د 

 .ډاکرته شوهل پیدا کړ او نه دا میډیک

http://www.dawatmedia24.com/


24 | P a g e  

www.dawatmedia24.com  

وس اکیسې او خاطرې شته نو زه  ېنو دايس ډیر
 .نه شم کوالی چې کومې درته بیان کړم

خوږ او زورور انسان وو ، خو ارمان یو ډیر پوست
نو ده به په  ههر وخت به موږ مجلس رسه کاو

شه به مو په ډیرو ېاو هم اوهخندا رسه مجلس ک
چې څرنګه وکوالی شو  نازکو حاالتو رسه غږیدو

 .ترځان کرشانو ته د ژوند د مشکالتو حل پیدا کړو
! د ارمان صیب لوڼۍ ېژوند: محرتم پتانه

ارمان څه وو کله چې تاسو په اخیري ځل   اخیري
  ؟ولید

رافیه غوړانګه لوڼۍ: د ارمان ارمان احمد شاهي ج
 .دا ما اول هم وویل ،وه د ارمان ارمان ازادي وه

 :ن د مقربې په ډبره هم لیکيل دياو د ارما

 که وم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم 

 که چیري مړومه نو زیری مې تر ګوره راوړئ

 . ې ارمانجن ووینو د احمد شاهي جغراف

نو ارمان به ویل چې د وطن ازادي او خپلواکې 
وګټو او په خوشحالۍ رسه ژوند تیر کړو په اټڼو او 

همدا یې  سوکالۍ یې تیر کړو، امن، خوندپه غزلو یې تیر کړو په 
 .ارمان وو

لوڼي!  ېژوند: محرتم پتانه
ډېره مننه چې وخت مو راکړ 
د ارمان صیب روح دي ښاد 

د ارواښاد   وي او مننه چې
شهید ابراهیم ارمان لوڼي 
، صیب په شخصیت فکر 

زې مو رارسه مبار ژوند او
 . معلومات رشیک کړل

ایا  په اخیري پوښتني رسه
یاست چې د ارمان  اډهډتاسو 

صیب دا ارمان به پوره يش او 
یو لوی افغانستان به جوړ او 

او ایا  پښتونخوا به ازاده يش
کومې غوښتني چې ستاسو 

هغوی به دا ستاسو  .مت نهودي د پاکستان حک
غوښتني ومني او که به دایم دغيس وضعیت روان 

 ؟وي لکه کوم چې نن ده

ارمان د لوی  ،دا چې د ارمان وړانګه لوڼۍ: پتانې!
د ازاد وطن ارمان چې کوم دی  ،افغانستان ارمان

 .دا به انشاءالله خامخا پوره کیږي

دا وطنونه چې کوم دي یا زموږ چې کومې   !ګوره
زې دي دا خلک د یو تړون له مخي چا په زوره مبار

نه دي کښینويل دا د ډیوړنډ او یا د گندومک چې 
دوکه او په دروغو دا تړونونه کوم تړون وو دا په 

که څه هم دا خلک به په جنازو بریدونو  شوي دي
او وهلو ټکولو وځنډوي خو دا خلک ولسونه چې 

او زموږ دا جغرافیه یې په بار بار را  ،څه غواړي
ته تګ به څه  ېرته هغه جغرافیېبدله کړې ده نو ب
 .ګرانه کار نه وي

قامې  .زه او پوهه غواړيمبار، قرباينرته ېخو دا ب
سیاست او د سهار ماښام سخت کړاونه غواړي 

 .خو خامخا به کیږي، بیا به دا کیږي

نو دا یواځي د ارمان ارمان نه وو دا د ډیرو ارمان دی چې لوی 
 .افغانستان جوړ يش دا زموږ او د هرچا ارمان دی

تګ طریقه چې کومه  البته دا د
مخته ځو او  ده دا به په قدم قدم

دا شوين دي کیدای يش او دا 
 .باید ويش

او که موږ چیري په پاکستان 
باندي زور واچوو د ولس لخوا 
چې کوم زور ده یا زموږ د ځینو 
ګوندونو او د غورځنګ چې کوم 
غړي دي دا وچ کلک ودرو او 

له یوسو او ئدنیا ته موږ خپله مس
پاکستان په دې مجبوره کړو چې 

ي نو دا بیا لې دئکومې زموږ مس
خو ، ممکینه ده چې داپوره يش

پاکستان مجبور نه کړو که موږ 
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ونه کړو بیا ګرانه کار خو که دايس  زې له الرياو زموږ د مبار
 .ید

غورځنګونه به په یوه  ،ګوندونه ،ې مجبوروو دا ولسونهه یخو موږ ب
ته وایو چې دا  نسنګر راټولیږو او ټول به په یوه خوله دا پاکستا

او په هغه صورت  به منې دي داغوښتنې دا زموږ  یدزموږ وطن 
دی ېکې نه ده ګرانه چې موږ په یو سنګر کې راټول شو بیا پوره ک

 .يش

محرتمو لوستونکو دا هم د  ژوند: پتانه .ستاسو نه هم ډېره مننه
شهید ارمان صیب غزل تاسو د دې غزل په لوستو چیرته ځئ څه 

 !ویې لولئ  فکر کوئ

 لغز

  دا ځل به تر بل چا وريس ېدا وي چ ېهيله م

 پل راواخلم بيا تر تا وريس ېد ورک ېزه چ

  ستا ټول ظلمونه به در معاف کړم ځه! پروا نه لري

  خو دا حساب راځي راځي زما تر حيا وريس

  موږ شک نه لرو ېوه فرښتې!! ستا پر اېامن باند

  ريسمجلس له تا رشوع يس نو تر غال و  ېخو چ

  وطنه ستا د کنډوالو او د ځوانانو قاتل

 لټوم يې نو خربه تر مال وريس ېچ

  !!ته به چپ اوسې حق به نه غواړې غداره په دې

 تر دنيا و ريس ېته ږغ پورته کړې نو ږغ د ېچ

 .له په دغه تور دومره نتلې ميهزه خپل ک

 د ارمان نوم چي چريته ياد يس نو تر ما وريس

 ان لوڼیابراهیم ارم

 

 نه یې وینې که په قصد کوې شیطانه منافقه
سلامنه منافقهزه مړ کیږمه ته ُچپ یې، مُ   

 د ځوانانو، اتالنو، د ښارونو قاتل ته یې

 ورځ به رايش بیا به ګورو پاکستانه منافقه

ارمان لوڼي پروفیرس شهید  
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معضلٔه شعار فدرالیزم 

 در افغانستان

 داکرت نوراحمد خالدی

دانش   مصاحبه  آقای رسور  یک  گفته  در 
به همه   نظام فدرالی  باید طرح  است که 

 پرسی )ریفراندم(  گذاشته شود! 

سوال اینجاست که کدام طرح؟ ما تاحال  
یک طرح را نه از جانب آقای رسور دانش  
ایم.   نخوانده  پدرام  آقای  جانب  از  نه  و 
آنچه تا کنون در مورد فدرالیزم تبلیغ شده  
در سطح شعار قرار دارد. شعار را منیتوان  
به رفراندم برد. مشکل شعارهای فدرالیزم  

 در افغانستان متعدد است: 
کردن  فد  -اول یکجا  تاریخی  ارنظر  رالیزم 

داوطلبانه واحدهای مستقل به عنوان یک  
حصول  برای  است  پرچم  یک  زیر  ملت 
یک   کردن  جدا  نه  ملی  مشرتک  اهداف 
برای   خودمختار  های  واحد  به  کتله 
تعقیب اهداف جدا گانه. متام کشورهای  
آسرتالیا،   امریکا،  مانند  فدرالی 

راه این  غیره  و  پاکستان  را    هندوستان، 
ماملک   این  همٔه  در  اند.  کرده  تعقیب 
)ایاالت(  خودمختار  اداری  واحدهای 

مستعمرات سابق انگلستان بعد از حصول  
دولت   شده  یکجا  دوطلبانه  استقالل 
مرکزی فدرال را ایجاد کرده اند. در مَود  
تاریخی   سابقٔه  یک  چنین  افغانستان 
موجود نیست. تنها در زمان سلطنت امیر  

خان محمد  کوشیدند    دوست  انگلیسها 
ضعیف   افغانستان  دولت  مرکزی  نظام 
مختار   خود  نیمه  ازچهارمنطقٔه  و  گردد 

دوست محمد  ۰حامیت میکردند : کابل،  
هرات   خان(،  )کهندل  قندهار  خان(، 
)شهزاده کامران( و مزاررشیف )حکمرانان  
استثنی   به  آنزمان  در  حتی  محلی(. 
توسط   دیگر  منطقه  سه  مزاررشیف 
با   میشد.  اداره  تبار  پشتون  حکمرانان 
پیروزی امیر دوست محمد خان باالی این 
و موصوف   یافت  این وضع خامته  مناطق 
بعد از فتح هرات در آن شهر در گذشت  
امیران   و  خال  شیرعلی  امیر  پرسش  و 
بعدی باالی یک افغانستان واحد حکومت  

 کردند. 
یا   -دوم  ها  واحد  موجودیت  با  فدرالیزم 

پی و  مناطق  جغرافیایی  نظر  از  وسته 
نفوس   قومی،  نفوس  نظر  از  متجانس 
زبانی، فرهنگی میتواند عملی گردد. این  
واحد ها فعآل در کشور موجود نیستند و  
باید خلق شوند. آیا در ایجاد چنین واحها  
مناطق   کدام  است؟  موجود  نظر  اتفاق 
متجانس   و  جغرافیایی  پیوسطه 
تا  کرن  از  دارند؟  وجود    قومی/زبانی 
فراه    و  هلمند  و  ارزگان  قندهار،  جنوبی، 
زندگی میکنند. در حالیکه   پشیون  اقوام 
نشین   پشتون  کابل  ولسوالیهای  اکرثیت 
اقوام   متام  از  مخلوطی  کابل  شهر  اند 
اکرثیت   پنجشیر  و  کاپیسا  پروان،  است. 
را   مناطق  این  اما  دارند  نشین  تاجیک 
مناطق   از  هندوکش  صعب  کوههای 

بغالن   نشین  مجزا  تاجیک  بدخشان  و 
از   نشین  تاجیک  مناطق  بنابرآن  میسازد. 
نظر جعرافیایی پیوسطه نیستند. از قندز  
و تخار تا فاریاب و رسپل مناطق پیوسطه  
ترکتبار نشین قرار دارند که میتوانند یک  

مناطق   کنند.  ایجاد  متحد  فدرالی  واحد 
و  دایکندی  بامیان،  نشین  هزاره 

ت  بغالن،  در  همجوار  خار،  ولسوالیهای 
غزنی، غور ووردک نیز میتوانند یک واحد  
بادغیس،   حوزٔه  اما  کنند.  ایجاد  فدرالی 
غور و هرات با آنکه از نظر قومی اکرثیت  
واضح ندارد، اما از نظر زبانی میتواند یک  
بلوچ   کند.  تشکیل  را  متجانس  واحد 
نشینان نیمروز از نظر نفوس کمرت از آنن  

باشند    تا قادر به ایجاد یک واحد مستقل
والیات   با  فرهنگی  و  تاریخی  نظر  از  اما 
غرب   جنوب  و  جنوب  نشین  پشتون 

 متجانس هستند. 
آقای پدرام بعد از سقوط شهر قندز    -سوم

در یک پیام    2018بدست طالبان در سال  
ویدیویی به وضاحت از رهربان قومی در  
در   و  کنند  قیام  تا  میخواهد  افغانستان 

ند. در  مناطق خود خودمختاری اعالم کن
حالیکه در باال نوشتیم که فدرالیزم ارنظر  
واحدهای  داوطلبانه  کردن  یکجا  تاریخی 
مستقل به عنوان یک ملت زیر یک پرچم  
است برای حصول اهداف مشرتک ملی نه  
های  واحد  به  کتله  یک  کردن  جدا 
خودمختار برای تعقیب اهداف جدا گانه  
شعار   اساسی  مشکل  خودمختار.  و 

در افغانستان درست در  فدرالیزم خواهی 
همین نکته نهفته است زیرا در عقب این  
نهفته   طلبی  تجزیه  و  خودمختاری  شعار 
است نه یکجا کردن داوطلبانه واحدهای 
مستقل به عنوان یک ملت زیر یک پرچم  

 مانند امریکا و آسرتالیا.  
افغانستان   در  باال  مالحضات  به  توجه  با 

نب  شعار فدرالیزم با مقاومت جدی از جا
اکرثیت مردم کشور روبرو است. اما این  
قانونی   جریان  یک  با  مخالفت  معنی  به 
)ناحیه،   محل  مردم  سازی  توامنند  برای 
و   امور خود  اداره  برای  ولسوالی، والیت( 
محل   مردم  حق  که  خود  رهربان  تعیین 

 است منیباشد. 
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 افراطي دینداري

 
 رحمت شاه فراز

 

موږ چې څومره د لوبو ښکار شوي یو، هغومره توجه مو دې اړخ 
ته نه ده کړې. موږ په عمومي بڼه دا خربه کوو، چې پالنکۍ او 
پالنکۍ پایله د پالنکۍ او پالنکۍ لوبې معلول وه، خو موږ چې 
ژور لید نه لرو، د موضوعاتو تل ته نه رسېږو او دښمن مو د 

لوبو لوبغايل ته نه ور  ځنګله تر ګیدړې هم ډېر ځیرک دی، د
دننه کېږو او له اصولو او قواعدو یې نه یو خرب. مثالً موږ د یهودو 
)یا بل قوم( له لوري د بې دینه کېدو/کولو الرې چارې یوه 
دسیسه بولو، خو کله مو پر دې فکر نه دی کړی، چې د دغې 

شموله( لوبې یوه برخه شموله )او په تېره افغانسرتې مسلامن
ا هم وي، چې ګڼ هغه شیان چې اصالً د دین برخه نه ممکن د

دي، موږ ته د دین په توګه را وپېژندل يش او پېژندنه څه چې، 
راباندې ومنل يش. زما په اند، که بې دینه کول د دسیسې یوه 
برخه وي، نو تر افراطي کچې دینداره کول هم د دې دسیسې 

ه، ژوره او یوه مهمه برخه ده او تر لومړۍ هغې ډېره خطرناک
 هالکوونکې ده.

په اوسنیو وختونه کې د دغې افراطي دیندارۍ یوه بېلګه/بڼه دا 
ده، چې مسلامنان فکر کوي، د ټولو ستونزو حل يې په قرآن او 
سنت کې دی. دغه خربه چې پخپله قرآن او سنت نه ده کړې 
او دا چې دغه مفکوره او تعبیر تر دې دمه پورې زموږ په زیان 

اوښتې، ځای یې نه دی، چې دغه تعبیر او تفسیر او نقصان 
وشنو، رسچینه يې ولټوو او حل الره ورته وګورو؟ او په دغه 

 مفکوره باندې شک او تردد روا او جایز وګڼو؟

د افراطي دیندارۍ د پورتنۍ بېلګې/بڼې یوه عميل نتیجه دا 
راوځي، چې د خپلو ستونزو د حل لپاره غیردیني مفکورې، 

حل الرې ناروا او حرامې او د دغو شیانو په اړه ان فکر نظامونه او 
کول هم یوه کبیره ګناه وګڼل يش. زه به خپلې خربې ته عیني 
دلیل راوړم. تاسو په یوه مجلس کې لومړی غل/زناکاره او ورپسې 
د سیکولريستي نظریې پلوی او محدود مبلغ یاد کړئ. له دې 

پر وړاندې د ګډونوالو وروسته تاسو ډډه ووهئ او د دواړو کسانو 
  غربګون ته متوجه شئ. زما د خربې په ریښه به پوه شئ.

زه دا نه وایم، چې غیردیني نظامونه او مفکورې هېڅ ستونزه نه 
لري، خو پوښتنه ارومرو کوم چې په دغو غیردیني مفکورو او 
نظامونو پایېدونکي ملتونه چې تر موږ مخکې دي، نو ولې يې موږ 

ږ رسه چې په خپل نظام چې دیني یې هم بولو، ونه ازمایو؟ مو
)غیرعقالين او تعصبي( ویاړ کوو، ولې دغه سوال نه پیدا کېږي، 
چې زموږ د هېواد ټوله ميل شتمني شاوخوا لس میلیارده ډالره 
)د غیردیني نظام کرنيس( کېږي، خو په غیردیني نظام کې 

لره ده؟ میلیارده ډا ۲۱۲یوازې د یوه وګړي ټوله شتمني شاوخوا 
او پرون ورځ د همدې غیردیني نظام دغه بې دینه انسان؟ یوازې 
یو رشکت په دومره شتمنۍ وپېره، چې زموږ پر دیني نظام )؟( 

  والړ ټول هېواد پرې څلور ځله پېرل کېدلی يش!

تر څو چې زموږ سیايس نظام، سیکولر؛ زموږ اقتصادي نظام، 
ښت، ساینيس نه زموږ اجتامعي جوړ  تعدیل شوی پانګوايل او

 يش، لرې ده چې موږ دې ښه ورځ ووینو.

 

http://www.dawatmedia24.com/


28 | P a g e  

www.dawatmedia24.com  

آیا با تغییر اسم افغانستان به خراسان 
 به بهشت موعود میرسیم؟

 

 

 نوراحمد خالدی دوکتور 

 که Abdul Hai Khurasani آقای عبدالحئ خراسانیاز مقالٔه 
نرشکردند چنین بر می آید که در فیسبوک  جنوری 17بتاریخ 
متام مشکالت این کشور خراسان  بهاسم این کشور  با تغییر

مرفوع میگردد! شخص مریض روانی دیگری بنام عبدالعلی 
"جمهوری ایاالت متحدٔه فایق مرصوف توزیع تذکره های کشور 

خراسان" است و ادعا دارد که افغانستان بیش از این دیگر 
موجودیت ندارد چون بیرق سیاه و رسخ و سبز تغییر یافته و با 
تغییر اسم افغانستان به خراسان یک جمهوری جفرسونی به 

 قیادت ایشان منتها در لندن ایجاد شده است!

اول  آسان می بود.ایکاش حل مشکالت این مملکت چنین  
های حاکامن مشکل اساسی این رسزمین نام کشور و سیاست

شیطانی مبارزه میان ترقی و  دایرهٔ نیست. مشکل اساسی 
افراد و چهره های معروف ارتجاع هم صفوف ارتجاع است. در 

افراد متام  خواهی نیزترقی صفوف متام اقوام شامل اند و در 
گر با تغییر نام اینجا گلستان اقوام شامل اند. امربَط به همه 

  .میشد هیچ مشکلی نداشتیم

عدم کشور موجودیت سه صد سال در از جانب دیگر 
و خراسان خواهی ک جنبش جدی جدایی طلبی موجودیت ی

نیست که با اولین  ایوگوسالویمانند نشان داد که افغانستان 
تبدیل گردد. این مملکت  جداگانه قومیرضبه به دهها پارچه 

  بسیار رضبه ها را تحمل کرده اما ازهم نپاشیده استکنون تا 
گفتٔه معروف ریچارد ارمیتاج، معاون وزارت خارجه امریکا در 
زمان جورج دبلیو بوش، بیادم آمد که در پاسخ یک خربنگار در 
زمان بارک اوبامه گفته بود "از موجودیت پاکستان مطمنئ 

ان موجود خواهد نیستم اما افغانستان هفتاد سال بعد همچن
 بود".

د از طرف غیر ننوشتآقای خراسانی حاال فرض کنیم متام آنچه 
انسانهای آگاه از کشور و مردم خود  ،پشتونها تایید گردند

قوم پشتون از لحاظ عددی بزرگرتین قوم این  میدانند که
. نیازی به داشنت نبوغ و دسرتسی به نتایج رسزمینها است

ن حقیقت عام و خاص تاریخی را کدام رسشامری نیست تا ای
بدانیم، این یک حقیقت عریان است و نتایج چهار انتخابات 

به اینطرف آنرا تائید منود.  2001پیهم ریاست جمهوری از سال 
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مگر اینکه حواس مارا نفرت و تنگ نظری قومی مختل کرده 
به پشتوانٔه همین تفوق عددی، با جنبش ضد  پشتونها باشد! 

نی و خوشحال خان و باقیام میرویس خان استعامری روشا
م( و اسدالله خان ابدالی در هرات ۱۷۰۹هوتکی در قندهار )

م( زعامت سیاسی را ۱۷۴۷م( و قیادت احمدشاه ابدالی )۱۷۱۷)
در این رسزمینها بدست گرفته و باالخره قادر شدند سه صد 
سال قبل دولت مستقل خودرا از قلمرو های صفویان و مغوالن 

 . بدین ترتیبایجاد کنند، اّمپراتوری های بزرگی بسازند
 ،باالخره بعد از سه صد سال مبارزه دوامدار با استعامر
مداخالت ابرقدرتها و قدرتهای منطقه، در برادری و همدستی 
نزدیک با سایر اقوام متوطن در این رسزمینها، دولت افغانستان 

فراموش . اشدبا هویت مستقل افغانی خود همچنان پابرجا ب
 نکنیم که پشتونها نه در گذشته چندان دور تجربٔه ایجاد
دولتهای سوری و لودی را در هندوستان و دولت هوتکی را در 

 .دداشتنفارس از عراق تا هندوستان 

بنابرآن با داشنت تفوق عددی نفوس و با داشنت تجربٔه غنی 
بود مبارزٔه سیاسی ضد استعامری و دولت سازی، این تصادفی ن

که زعامت سیاسی و نظامی ایجاد یک کشور مستقل بر خرابه 
های امپراتوریهای صفوی و مغولی هند بدوش رهربان پشتون 

به قلم با این تاریخ درخشان که در صدها کتاب تبار افتاد. 
معروفرتین دانشمندان تاریخ جهان در متام کتابخانه های 

شته تظار داانکسی میتواند معترب دنیا مسجل است، چگونه 
تحقق خیالهای پشتونها بسادگی قبول کنند که بخاطر  باشد

و پدرامها، خراسانیها و فایقها ناسیونالیستی اشخاصی مانند 
به خراسان تغییر کسانی بیایند و  نام کشور شان راامثالهم، 
  دهند؟

هویت و اکرثیت مردم ساکن آن نظر به هویت این مملکت، 
ان از زمان پادشاهی تیمور شاه و بعد به مرور زمدولتمردان آن، 

)به او پرسش زمانشاه به اینطرف به افغانستان معروف شد 
م جورج فورسرت، و مکاتبات وزرای اعطم 1782تصدیق سفرنامه 

 م ( افغانستان قبول شد1789قاجاری و زمانشاه در دولت 
سال قبل از سفر مونتسیوارت الفونستون در سال  37)یعنی 
و امروز اسم شناخته شده جهانی  شاه شجاع( ، بدربار1809
 . است

هرگاه تاجیکها اسم افغانستان را قومی میدانند چون پشتونها 
را "افغان" خطاب میکنند، باید بخاطر بیاورند که افغانستان از 
این نظراستثنی نبوده اسم نیم کشورهای جهان  قومی است 

ترکمنستان، ترکیه، مانند روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، 
هرگاه ناسیونالیزم اقلیت تاجیک در  جرمنی، فرانسه امثالهم.
"خراسان" است که هرگز بنام  جدیدصدد ایجاد یک دولت 

چگونه میتوان انتظار داشت ی نداشته است، تاریخسابقٔه 
ناسیونالیزم اکرثیت پشتون هویت زدایی خودرا از دولت سه 

چنین انتظاری را تنها  صد سالٔه این مملکت قبول کنند؟
آیا ما انسانهای فاقد شعور سیاسی میتوانند داشته باشند؟ 

توانیم با همین نام و هویت مشرتک یک متدن شهروندی منی
دولت برپایه یک قانون اساسی مانند قانون اساسی محور 

سال  20آیا با تاکید بر خراسان طلبی که در  جمهوری بسازیم؟
میان مرم شد، و اکنون مخصوصا گذشته سبب جراحات زیاد 

در عمل هیچ امیدی برای تحقق آن وجود ندارد، از مسائل و 
تواند و باید به عنوان یک ملت اساسی که میفوری ومشکالت 

بیشرت شویم؟ و اختالفات قومی را دورتر منی ،با آنها مقابله کرد
 دامن منیزنیم؟ 

افغانستان توان حقایق موجود را که اسم این مملکت آیا منی
شناسند است و متام دنیا مردم این مملکت را به نام افغان می

دست قبول کرده به پیش رفت و در راه شکست ارتجاع سیاه 
 ؟میدانیم وسعت دادمتدن خراسانی بدست هم داد ا آنچه را 

آیا در سه صد سال موجودیت این مملکت کدام فردی از قوم 
در مقالٔه خراسانی یاد ه پشتون با کدام عنرص متدن خراسانی ک

مخالفت کرده است؟ مگر فرهنگ ابو علی سینای  آوری شده
بلخی، ابوریحان بیرونی خوارزمی، ابونرص عراقى، نارص خرسو 
بلخی، ابوعبدالله محمد خوارزمى، محمد ابو منصور ترمذى، 
بهاوالدين نقشبندی بخاری، ابوحفص کبیر بخاری، ماتریدی 

، حکیم ابوالقاسم فردوسی، رودکی سمرقندی، خیام نیشابوری
سمرقندی، دقیقی بلخی، عمر خیام نیشابوری، ابونرص مشکان، 
خواجه نظام امللک، رابعه بلخى، محمد ابن زكريا رازى، 

، أبوعيل محمد ترمذى، ابوحامد محمد غزالی، ابوالفضل بیهقی
کامل الدین بهزاد هروی، گوهرشاد بيگم، موالنا نورالدين 

امى، امري عىل شري نوايی، خوشحال خان، عبدالرحمن ج
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پیرروشان، رحمن بابا، سیدجاملدین افغانی و دهها تن دیگر در 
طول سه صد سال موجودیت این مملکت تا امروز فرهنگ حاکم 
جامعه و شامل نصاب تعلیمی این خطه نبوده است؟ مگر 
کتابهای بوستان و گلستان سعدی و اشعار حافظ در مساجد 

تون نشین به کودکان درس داده منیشود؟ مگر قریه های پش
این فرهنگ در دوصد سال حاکمیت صفویان فارس بر این 

م به 1709رسزمین قبل از قیام پیروزمند پشتونها در سال 
فراموشی سپرده نشده بود؟ آیا شام میتوانید از یک شخصیت 
فرهنگی، سیاسی و نظامی به اصطالح خراسانی در فاصله 

یان تیموریان هرات و قیام میرویس خان هوتکی زمانی دو قرن م
نام بگیرید؟ بر عکس در سه صد سال گذشته فرهنگ حاکم در 

 .این مملکت فرهنگ خراسانی بوده است

با به قدرت رسیدن مجاهدین اخوانی در نباید فراموش کرد که 
م و به تعقیب آن طالبان فرهنگ حاکم خراسانی در 1992سال 

اخوانیهای مکتبی جهادی و سلفی خواهان کشور مورد تهاجم 
عرب پرورده قرار گرفت که طالبان امروزی نتیجه منطقی این 
سیر افراطیت، کهنه پرستی، خرافات و جهالت میباشد. بدون 
شک حاکمیت تفکر افراطیت، کهنه پرستی، خرافات و جهالت 
فعلی بر مملکت ما لکه رشمی بدامان همه ما است. بیایید 

له مشرتک را با دیو قومپرستی، قوم نفرتی، راهای مقاب
  .افراطیت، کهنه پرستی، خرافات و جهالت باهم جستجو کنیم

و قانون اساسی  ۱۳۵۳-۱۳۴۴قانون اساسی دهه دموکراسی 
م راه ساخنت یک جامعٔه شهروندی ۲۰۰۳جمهوری اسالمی سال 

را به وضاحت به تایید رهربان متام اقوام کشور ترسیم کرده 
در آنها متام اقوام بدون درجه بندی حقوق مساوی  بود که
اما ناسیونالیزم اقلیت تاجیک در تخیل یک هویت  .داشتند

کاذب خراسانی به این اسناد هم احرتام نکردند! بیایید به این 
 .اسناد برگردیم
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»اتل«، د لنډيو »موزیګی«؛د امیر کروړ    

 په فلکلور کې د جنسيتي تبعيض ضد نريټيف
 

 
 

 نقيب احمد عزيزي 
د افغانستان په ډېری فرهنګي او حتی فلسفي حوزو کې په  
شوې،   ته  حاشيې  کې  متنونو  اکرثه  په  ښځې  لحاظ  تاريخي 
په  کله  او  شوی  شعوري  کله  تبعيض  دغه  دي.  رټلې  بلکې 

الشعوري  چاپېريال کې د حاکمې جهانبينۍ د اغېز په وسيله  
 رس ته رسېدلی دی. 

د ادبیاتو په حوزه کې زموږ په اکرثه شعرونو کې د ښځې نقش  
د هغې د جسد له مخې ډېر مثبت متثيلېږي، خو زړې ښځې  
جاسوسانو   او  جادوګرو  بالګانو،  رويو،  د  کې  کيسو  په  بیا 

 نقشونو او رولونو ته بیايو. 
»وجود« زموږ د ګڼو شاعرانو په شعرونو کې د ښځې نقش د  

رواين   معشوقې  د  دی.  نقش  »جسد«  د  ځای  پر  نقش  د 
بار   د  بېلتانه  د  شاعران  او  کوي  درک  نه  څوک  حالتونه 

دا   رومن روالن  د  او  کوي  راجع  ته  معشوقې  ټول  مسووليت 
د   دی،  ګران  درباندې  چې  »څوک  چې  يادېږي  را  نه  خربه 
هغوی په ډېرو حقونو کې يو دا حق هم شته چې له تاسې رسه 

و نه لري.« د کلتوري جربونو مساله خو ال ځان ته پاتې مينه 
 ده.

د ښځو پر وړتيا تر هغو باور    په اقتصادي برخه کې هم موږ
نه شو پيدا کوالی چې څو يې معاش يا ګټه په سرتګو و نه  
وينو، حتی ځينې کورنۍ د خپلو ښځينه غړيو معاش ته په 

کړی، يا  داسې سرتګه ګوري چې په وړتيا يې نه دی تر السه  
او   پټ  نور  کار  ښځو  د  معموالً  يا  او  کېږي  ورباندې  ترحم 
توطيوي اړخونه لري. زموږ په ټولنه کې چې ښځې د اقتصادي 
وايي،   لرو چې  يو متل ورته  خودکفايي د هڅې خربه وکړي، 

 »ک و س ا ن و ګټې کړې، مرګی يې هېر و.« 
څخه افرادو  ډېری  له  قرش  ديني  فقهي    د  د  هغوی  د 

وو ته د حورو يادونه  پر بنسټ، په ويناوو کې نارينه  برداشتونو
ډېره اورو، مګر په همدې اندازه ښځو ته په هغه دنيا کې د  

 حورو د معادل نعمت يادونه دومره نه کوي. 
نقش   د  ښځو  د  هم  کې  قلمرونو  حقوقي  او  ترشيعي  په 
محدوديت د ديني ريښې پر ځای، کلتوري جنبه ډېره لري.  

جومات ته تالی يش، خو دا چې دوديزه او قباييل رشعاً ښځه 
ټولنه لکه افغانستان چې دی، هلته د نارينه اخالقي کمزورۍ  
د ښځينه مکلفيت زياتوي. موږ په دې برخه کې دا متل ډېر  
 اورېدلی چې: »ک و س ته ګوره، په وياله اودس ته ګوره!«
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که داسې فرض کړو چې ماحول د نارينه له خوا ښځو ته له  
بهرنی  ګو  هيڅ  مهار  او  مداخلې  مثبتې  د  او  دی  ډک  اښه 

ځواک نه شته؛ نو د دې پر ځای چې د نارينه د کنټرول پر  
ميکانيزمونو غور ويش، فوراً د ښځې په مکلفيت کې زياتوالی  

 راولو. 
ادبيات  او  اقتصاد  اجرائيه ځواک، ذهنيت،  قضا، څارنوايل، 

ورنالونه او  ټول د نارينه په خدمت کې دي. کوم چاينلونه، ژ 
نصابونه چې د ښځې څېره او ناره برجسته کوي، هغه له ډېره  
 اوږده مهاله راهيسې ځپيل پاتې شوي يا پاتې کړل شوي دي. 
په قباييل او دوديزه دايره کې ښځه د نارينه رشم ګڼل کېږي،  
ثابت او مستقل وجود نه لري. د ښځې پر رس پروت ټيکری  

يت، لکه د نارينه د عزت د دې وېښتان هومره له ملره نه سا
 تاج چې څومره خوندي پرې ګڼل کېږي. 

زموږ په ډېرو چلينجونو، جنجالونو او رشطونو کې هم همدا 
قباييل ذهنيت په بېالبېلو بڼو ځان را ښکاره کوي. مثال: »که 
مې پالنی کار و نه کړ، بنګړي به را په الس کوې«، »که مې  

ځه يم!«، »ولې دې داسې و نه کړل، زه به ستا هغه د کور ښ 
 داسې کړي د تا عورته…، مور…، خور…« 

څرګندويي   دې  د  طرزونه  دا  چلندونو  او  العملونو  عکس  د 
کوي چې زموږ په ذهنونو کې ښځه مستقل هويت نه لري او  
وجود یې ملغی اعالنېدای يش. که نارينه ځوروو، ښځه، مور  

بلکې    يا خور به يې تر تېري الندې کوو. دلته ښځه د يو چا نه،
د يو يش مقام ته تنزل کوي، لکه په بديو کې چې د چا کور 
ور  اور  ته  درمند  يې  يا  او  کړې  اره  ور  باغ  يې  يا  وسوځې، 

 واچوې.
د عربو په بدوي ټولنه کې اسالم په هغه وخت کې ښځو ته د  
هغو حقونو او صالحيتونو يادونه وکړه چې تر هغه مخکې د  

. عرب چې به مړه شول،  چا په خیال و خوب کې هم نه تېرېدل
اتلسمې  تر  اولسمې  له  کېده.  ته مرياث  تربور  يې  به  ښځه 
پېړۍ پورې په اروپا او هند کې ښځو د مالکيت حق نه درلود،  

حقوق   کوم  ته  ښځو  چې  اسالم  وه.  ملکيت  پخپله  بلکې 
ورکړي، که يې مسلامن ورکړي، په تاريخي افتخار هم بيا دا  

متدن کې ښځه د اهميت يادونه کوالی يش چې په اسالمي  
 تر ګردو اوږده سابقه لري. 

موږ »افغانان« چې له غرب رسه د ايډيالوژيک ټکر او رقابت 
په وخت کې په »ختيځ« کې د ښځې د مقام او ارزښت خربه  
کوو؛ نو وايو چې: ښځه مور ده! ښځه خور ده! ښځه ناموس 

 ده! ښځه عزت…! 
واکې که ځري شو دا هم د هامغه ذهنيت ثبوت دی چې ګ

»ښځه« وجودي حریت نه لري او هر ارزښت يې په نارينه 
ښځه   کړه  فرض  اخيل.  رسچينه  رابطې  تړلې  يوې  له  پورې 
زېږول و نه کړي او مور نه يش، بیا به يې اهميت څنګه ترشيح 
کوو؟ که ورور و نه لري؟ که واده و نه کړي؟ او… ښځې ته  

شو  چې څو پر وجودي حریت اعرتاف و نه کړو، ارزښت نه  
 ورکوالی. 

يو   کله  تړاو دی،  نظر عکيس  په  زما  تړاو  او ذهنيت  د منت 
ذهنيت را والړ شوی او منت ايجاد کړی او کله بیا يوه منت 
مخې   له  پېژندنې  لرغون  د  دي.  کړي  توليد  ذهنيتونه  نور 
کې   مغارو  په  دی.  وړاندې  تر منت  ذهنيت  چې  شو  ويالی 

دېواله   پر  يې  بیا  او  کاوه  تخيل  اول  ذهني  انسان  هامغو  د 
لیکدود  کوم  چې  اوس  دا  رسمول.  انځورونه  عيني  شکلونو 
کاروو دا هم د ذهني ـ قراردادي انځورونو رمزونه دي. د دې 
کلتوري  په  افغانستان  د  وکړه چې  په دې  مې  يادونه  خربو 
ظرف کې هم وخت پر وخت داسې ذهنيتونه ايجاد شوي چې 

یا هغو متونو د ښځو پر ضد يې خطرناک متنونه پنځويل او ب
خطرناک ذهنتيونه پسې ايجاد کړي دي. مثالً وايي: د کال 

 له قحطۍ مې وساتې، د ښځو له بې رشمۍ مې وساتې! 
رشمۍ« په مساله کې نارینه خو ولې وپوښتو چې ايا د »بې

عاجز دی؟ نارینه ډرامې نه يش جوړوالی؟ په تاریخي ماجراوو  
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شو؟ جنيس تجاوزونه    جرأته اعالنوالیګناه او بې کې نارینه بې 
 نارینه وو ډېر کړي، که ښځو؟

که داسې ګڼې پرتلنې وکړو ګڼو هېښوونکو پايلو ته رسېږو چې 
 معموالً مو نه ورته پام کېږي…

برعکس داسې متنونه ډېر لږ لرو چې د نارینه په اړه موجود 
قالبي او مروج فکر او ذهنيت ته يې ټکان ورکړي وي. نرواکي 

ښځ د  وي،  ټکولې  بغاوت يې  مخفي  د  سيايل،  قوت،  پټ  و 
ميکانیزمونه او ګڼ نور مسايل يې په هرني انداز ثبت کړي  
وي. داسې منت يو هم د لنډيو منت دی چې که نارینه ډېر  
ورته ځري يش، هرو مرو تر يوه لوړه حده خطر احساسوالی يش  
تغيري فکر   پر  رويې  نور هم دقت وکړي، ممکن د  لږ  که  او 

 وکړي.
کې د اوولسمې پېړۍ له نياميي د اتلسمې پېړۍ    په انګلستان 

تر پايه رنسانس پيل شو. د هغه وخت د روشنګرۍ فلسفيانو  
م« او  ۱۷۹۰م«، مارکي دو کندرسه »  ۱۷۸۱لکه جرمي بنتام »

م« ۱۷۹۲د انګلستان لومړۍ فمينسټې مري ولسټن کرفټ »
د ښځو د حقونو دفاع ته را ودانګل. تر دغه وخته په اروپا کې  

د خپل جنيست له امله له ځينو حقه حقونو محرومې ښځې  
وې، خو لکه وړاندې چې اشاره وشوه هامغه مهال د اسالمي 
متدن په ګڼو حوزو کې »د ختيځ ښځه« »د لوېديځ تر ښځې« 
په ښه وضعيت کې وه. که يې ښه وضعيت تر يوه حده عميل 
 نه درلود، مګر تر شا يې د حاميت غښتيل متنونه موجود وو. 

ن ولسټن »د ښځو د حقونو تامني« په نامه کتاب هم  مېرم
وليکه چې د انګليستان د فمينسټي خوځښت لومړۍ کتايب  
هڅه بلل کېږي. د روشنګرۍ د غښتلتيا په لړۍ کې ديدرو،  
ولټر، روسو، مونټسکيو، کانټ او دوساد خورا ياد نومونه دي.  
همدې روشنګرۍ په اروپا کې د ښځې په اړه د منځنيو پېړيو  

 بيني ته بدلون ورکړ. هانج
که زموږ د »لنډيو« ځينې کټګورۍ »د ښځپاله افکارو« په  
دود په يوه هرني مکتب کې ځای پر ځای او په هرني، رواين  

او ټولنپوهنيزو معيارونو معريف يش، ممکن موږ په ختيځ کې 
او   اروپا  ايجاد کړای شو چې  فکري مکتب  ـ  يو اديب  داسې 

 ان نه لري. بلکې هيڅوک يې په همدې ش
کې  تاريخ  په  چې  وايي  عيل  مبارک  ډاکټر  ليکوال  تاريخ 
»کمزوري قرش« هيڅکله د »مستبد قرش« پر ضد مبارزه نه  
د  دی  دي.  شوې  تغيري  يې  بڼې  يوازې  بلکې  پرېيښې،  ده 
ارشافو او ځمکوالو مثال ورکوي، وايي، کله چې به بزګر رټل  

نو د مخامخ کېدل او يا به يې مزدوري سمه نه ورکول کېده؛ 
احتجاج ځواک خو يې نه درلود، مګر بیا به يې »عقده« په 
بله الره ايستله او مقاومت يې کاوه. کله به يې کښت سم نه  
کاوه، کله به يې اوبه ايله خوشې کولې، کله به يې فصلونه په 

 مالونو خوړل… 
فعال   د  ښځې  هم  کله  چې  کې  چوکاټونو  ټولنيزو  په  زموږ 

تللې او تر الس الندې صالحيت پر ځای منفعل ې وظيفې ته 
پاتې شوې، عقدې يې په يوه بله مخفي بڼه را خوټېدلې دي.  
تاسې فکر کوئ د تاوتريخوايل په نامه ګڼې خيانتونه، تېښتې 
له   غوندې  »تاوتریخوايل«  لفظ  د همدې  يوازې  ځانوژنې  او 

 اسانه علته دي؟ هيڅکله نه!
دای يش، هلته  تر ټولو صادقه ټولنه د حريت پر بنسټ جوړې

چې هر څوک خپله »ښه« خربه پخپله وکړي او »بده« خربه  
 پخپله پرېږدي. 

زموږ په ټولنه کې نه يوازې ښځه، بلکې کله چې نارينه هم د  
خپل غږ له پورته کېدو ډارېدلی؛ نو ټولنه ريا، خيانت، تظاهر  
او متثيل نيولې ده. دغه عقده کله د ټوکو په فورم کې خايل 

ښکنځلو، کله د نهيلۍ، بې انګېزې توب، کله د  کېږي، کله د  
 شعر او ډېره لږ د مستقیم اعرتاض په توګه. 

 ما د جنډر په اړوند يوه سمينار کې له يوه تريرنه وپوښتل:
ـ که په نړۍ کې د برش حقوق رښتيا تامني يش، بیا رضورت 

 څه دی چې د ښځو حقونه ځانګړي مطرح کړو؟ 
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يز مرکز د يوې موندلې پايلې  استاد افغان و، هغه د کوم څېړن
په استناد راته کړه چې تر اوسه په افغانستان کې ښځې تر  

پاتې دي، ځکه خو د  نارينه وو څه باندې شپېته کاله شا ته 
ښځو د حقونو مورد، د برش د حقونو تر څنګ څنګ بیا بیا  
مطرح کېږي. يعنې کوم حقوق چې نن نارينه لري، که د ښځو  

ني يش، شپېته کاله وروسته دوی زموږ  حقونه رس له ننه تام
 وو« نني ځای ته را رسېږي. »نارينه

ماسپښني له کارته پروان رسه «  ۱۴۰۱/۱۱/۲۶تېره چهارشنبه »
تېرېدم، د کارته پروان له جومات رسه مې د موټر تر هینداره 
يو پوخ سړی وليد، په يوه الس کې يې واګه نيولې وه او چپ 

اودس يې وچاوه، يو ځل مې په   الس يې په پرتاګه کې واهه، 
تصور کې دا سړی په يوه ښځه بدل کړ. خلک را غونډ شول،  
و يې ويل چې »مرداره« ده، په عام بازار کې يې ګنډه خالصه 

 کړې، ښکاره يې الس… 
 موټر تېر شو او هيڅ و نه شول، ځکه دا انسان »نارینه« و.
نونه د اردوژيب ليکوال سعادت حسن منټو د کيسو اکرثه ارما

همدا رنګ دي. منټو وايي: »زۀ غواړم چې ښځې د سړک پۀ  
څخه   دود  له  سګرېټ  د  وڅکوي.  سګرېټ  ودرېږي،  رس 
پ و کړي. پان  پوکاڼۍ جوړي کړي د ځوانانو په طرف يې ور 

پروايې رسه يې توف کړي،  وخوري او ګوټکه وخوري او په بې
 دېوالونه او عامه ځايونه پرې و رنګوي.« 

»ز  وايي:  ځای  چې بل  ووايي  وکړي،  خربې  ښځې  غواړم  ه 
پالنکى نفر ډېر د حرامې زوى دی، هغوى دې خربي وکړي  
چې د پالنکي نفر زوم تر واده مخکې له پالنکۍ نجلۍ رسه 
په چکر تلىل و، خپل بکارت يې بايلىل و. هغوى دې خربې  

کاره لباس وکړي چې پالنکى نفر ډېر ضعيف کريکټر لري، بې 
نه پر چال چلند او کردار خربې وکړي،  اغوندي، هغوى د ناري

د پالنکي نفر د پتلون چني هر وخت ښکاري. زه غواړم ښځې  
چاغي چاغې کنځلې وکړي، کنځل د نارينه پالر ته وکړي، د  

نارينه ورور ته او د نارينه اوالدو ته داسې کنځل وکړي چې د  
 ګي تر سوال الندې راويل.« نارينه مردانه
زياتوي: »زه غواړم چې ښځې په هغو هلکانو پسې منټو پسې  

شپېلکي ووهي چې بيت الخال ته ځي. زه غواړم ښځې د په 
وليکي   وليکي، همداسې د هلکانو منرب  تشنابونو کې کنځل 
څنګه چې يې هلکان ليکي او همدا رنګه دې د هلکانو نرخ هم  
 وررسه وليکي چې دا ذليله د يوي شپې دومره پيسې اخيل.«

دې وروسته يوه نېښداره نهييل ښيي: »زه دا هر څۀ غواړم، تر  
مګر دا هيڅ امکان نه لري، ځکه چې ښځې کله هم داسې نه 
يش کېداى، ځکه چې ښځې دومره نااهله نه دي څومره چې 

 نارينه دي.« 
د ښځو په اړه بله خربه دا هم ډېره مشهوره ده چې ګواکې راز  

ده چې وايي که د ښار    نه سايت، خو دلته هم د منټو يوه خربه 
به ځان  خلک  ډېر رشيف  وليکي،  خاطرې  خپلې  »فاحشې« 

 وژنې وکړي. 
زموږ ترمينالوژي کې ډېری بد صفتونه اکرثه ښځو ته منسوب 
شوي دي، رسه له دې چې په بدۍ کې ښکېلتیا دوی نارینه 
په متوازنه کچه وررسه لري: مثالً فاحشه ډېر اورو، خو فاحش  

اورو، خانه  رنډۍ  نور صفتونه:   نه.  رنګ  دا  نه.  خانه  رنډی 
پليته، سلمه، لښامره، د نارصو خدۍ، پکه پاښه، پاړۍ، روې،  
شيشکه، بال، مرداره، ک و س ۍ، سلوغوده… د دغو صفتونو 

 نارینه بڼه ولې نه شته؟ يا معادل لري؟؟ 
»بختوره  کيسه  لنډه  يوه  شپون  سعدالدين  ارواښاد  د 

تېرې تېرې خربې کړې،  غوالنځوره« نومېږي، بختورې ته يې 
مګر هغه کس ته چې بختوره جوارو يا څالې ته وررسه ننوځي،  
هيڅ نه دي ويل شوي… البته شپون صاحب شايد کيسه د  

 ټولنيز قضاوت د انعکاس په توګه همداسې ليکلې وي. 
ما ته د پوهنتون يو استاد کومه کيسه کوله، بیا يې يو ځای 

کډه »ښځه« د پالر کره پکې وويل: تېره ورځ مې له مخه حيا  
 تله… 

غريتۍ، قحطۍ او  عام خلک خو د مېرمنې نوم اخيستل د بې 
نورو نښه بويل. همدا رنګه د مېړونو له خوا عاجزه، توررسې،  
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بیا   ريشخنده  له  او  مور  حيوانانو  د  کډه،  دا،  بال،  بالګۍ، 
ورته     قوماندان صاحب، امېر صاحب، ملګري ملتونه او ناټو

هنيت دی چې عمل ته الره پرانيزي او بیا  ويل کېږي. همدا ذ
د ښځې ارزښت په قيمت معاوضه کېږي، اختیار نه شو ورته  

 فرضوالی، بوډاګانو ته يې ور واده کوالی شو او… 
د  کچې  د  مهر  او  ولور  د  پاڼې  ټلوېزيوين  يوې  اوونۍ  تېره 
ټيټېدو اړوند يوه خرب ته رسليک ورکړی و چې: »په کونړ کې 

 . ښځې ارزانه کېږي«
په داستانونو کې هم ښځې تر ځوانۍ وروسته ډېرې لږ ستايل  
احساس  او  سريت  عواطف،  هم  يې  کې  ښکال  په  او  کېږي 
څنډې ته پورې وهل شوي، تر ډېره يې تشه جسدي ښکال ياده 
شوې ده. ګلبرشه، شريینو، شاترینه، درخانۍ، بېبو او مابۍ  
په   مګر  دي،  ځوانې  چې  دي،  ښکلې  او  معشوقې  ځکه 

ونو کې هغه نقش چې د دوو ميينانو تر منځ شیطانت داستان
سپارل   بوډۍ  حتمي  ځای  پر  بوډا  یوه  د  ناخوداګاه  کېږي، 
بداروا،   مرموز،  ډېر  بوډا  تر  بوډۍ  کې  داستان  په  کېږي. 
 شیطان، کوډګر او ډاروونکی کرکټر دی. ريښه يې چېرې ده؟
نارینه که د شاعرۍ پر مهال د ښځو د عاطفي جهان ښکالوو  

 يش، ممکن پر ملسيانو د »انا/نیا« ترحم او په اوږده  ته ځري
ملن کې يې ايښی پاستی هغومره ښکلی هرني بیان او انځور  

په شعر کې يې ښکال د معشوقې د غېږې غوندې  کړي چې  
 جذابیت پيدا کړي. 

په عريب ادبیاتو کې يوازېنی هرني مکتب »العذري مکتب« 
هغوی د  ځای  پر  ښکال  د جسدي  ښځو  د  معنوي    دی چې 

يوه   يکې  شاعران  پريو  مکتب  دې  د  بل  او  يادوي  جامل 
معشوقه ستايي، د معشوقو د تعدد طرفداران دي. د قیس بن  

 ملوح »مجنون« شاعري هم د عذري مکتب شاعري ده. 
زموږ په فلکلوريکو ادبیاتو کې يوازېنی فورم د لنډيو يوه خاصه 

ر دی کټګوري ده چې طرز فکر يې نه د غريب فمينيزم په څې 
او نه د بل ايډيالوژيک جریان سيوری پرې خپور دی، بلکې  
د غربګون شعاعوې   احساساتو  او  د عواطفو  د ښځې  سوچه 
کمزوري،   کودن،  ډارن،  ښځه  کې  لنډيو  دې  په  خپروي. 
په  موزي«  يا  »موزيګي  د  نارینه  ناالیقه  ناحقه،  احمق، 
سيمبوليک قالب کې انځوروي. موزیګی په عني حال کې له  

ښځه د   ې برخمن نارینه دی چې دی نه پرې ارزي،  ښې ښځ
ټکر،   ذوق،  احتجاج،  خپل  د  کارولو  په  سیمبول  د  موزيګي 
 بغاوت، حق طلبي، عشق، ګوزار او دفاع هرني بیان کوي.

ما ځينې نارینه ليديل چې خپله ښځه ځوروي؛ نو د بل واده 
دمکيانې ورکوي. ممکن په دوی کې داسې کسان هم وي چې 

د روزي ګټلو ځواک، ښځې ته د وقار ور بښلو جنيس قوت،  
يې منفي ځواب ورکړی     ځانګړتیا او ډېرو نورو ذايت عنرصونو

 وي. 
 هسې وايي چې يوه کس به تل ويل چې »زه دوې ښځې کوم!«
ته   مور  يې  سبا  دا  په  وکړه،  ورته  کورنۍ ښځه  يې  وخت  يو 
وويل: »مورې بله نه کوم، والله چې نيت وي دا يوه ال د ټول  

 کيل بس ده.« 
 په دې لنډۍ کې دغه رنګ نارینه ته خطاب دی: 

 موزيګی ما ساتلی نه يش 
 خلکو ته وايي چې زه بل واده کومه

 په دې کې ظاهراً معشوقې ته ويل شوي چې: 
 له موزیګي نه لنګه مه شې 

 یا به ماران وي یا به رسه کربوړي وینه 
ينان  غالباً په ځواب کې يې د معشوقې له خوا ميني ته د اطم

 ورکولو ځواب »کنايتاً« اورو: 
 له موزیګي نه ماشی ښه دی

 چې نیمه شپه يش لټ په لټ مې اړوینه
په  او د هغه د پردې کولو  اړوند  د »موزيګي« د شخصيت 
او   »لنګې«  کټ«،  »شلېديل  د  ناکامي  خپله  کې  کوښښ 

 »بازو« په سيمبولونو داسې بیانوي:
 د موزیګي شلېدليه کټه! 

 نګوم بازو دې ځینهچې زه دې لنګه ټی
د »موزيګي« د غريحارضۍ او نه موجوديت په فرصت کې 

 يار را بويل: 
 جانه راځه موزیګی نه شته

 زه يې په کټ کې غرقه پرقه ناسته یمه 
د نرواکۍ په جریان کې ورو ورو په اکرثه شیانو کې ښځې هم  
او »خشونت  فکر کوي  نارینه غوندې  د  متاثرې شوې دي، 

زنان« مقوله په »خشونت زنان علیه زنان« ځنې  مردان علیه  
تصور  داسې  ضمناً  کې  لنډۍ  الندې  دې  په  جوړېږي. 
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احساسوو چې ګواکې د ښځو په نظر هم »مضبوط وهل ټکول«  
 توب خاصيت دی.د عايل نارینه 

ژور   نارینه  پر  لحاظ  يوه  په  نسبت  وهلو  د  ته  نارینه  البته 
وی او مشبه به استعاري طنز هم دی. مشبه »نارینه« ياد ش
 »وهونکی« حذف شوی. وهل څه شی کوي؟ 

دغه راز له همدې طرزه موزیګی هم پسې هدف شوی دی 
داسې     او يې  پسې  بڼه  په  مقابلې  او  مقاومت  جنجال،  د 

 »هجوه« شوې ده: 
 که موزیګی نه یې نو څه یې

 چې کوتک پرېږدې په څمڅۍ کړې ګوزارونه 
 رته وايي: موزيګي چې د بل چا معشوقه کړې، يار يې و 

 څادر په رس کړه، ترې راوځه
 تا د موزي په کور کې څه لیديل دینه؟ 

 يا:
 راپسې مه غپېږه سپيه

 ستا د مېرمنې په سال راغلی ميه
پراخې  ارمانونو د  او عاشقانه  تراژيديو، مينې  اوږدو ترخو  د 

 نهيلې نړۍ بیان پکې داسې شوی:
 چې مې بې غوره يار خربېږي

 کته وړې ميه زه به موزي په درياب ښ 
 اسامنه پرېوځې بخته واوړې 

 زړګيه وچ شې ما موزي ته ودوينه 
 خاونده بیا دې ماخسنت کړ 

 د ګلو لښتې د موزیانو کټ ته ځينه 
 که موزیګی دې راته مړ کړ 

 یو به غازي شې بل به زه در پاتې شمه 
 که موزيګی مې درته مړ که 

 بيا به خپه يې چې تنکۍ دې کونډه کړمه 
 ان بل دی زما د مينې جان 

 په دله خان به خمريې را ټولومه 
 يو کال مې زهر ورته ورکړل 

 موزي مړ نه شو د هندو قرضداره شومه 
 چا را ته وې موزیان متام شول

 زما د برخې موزي شته ما ژاړوینه 
 خلک زیارت ته پتاسې وړي 

 زه د جوارو ټانټې وړم چې کونډه شمه 
 له موزيګي نه کونډه ښه يم 

 ډکوم ځان به سامته پردي منگي به 
 توتان پاخه ګورګوري تورې

 زه د موزي د ډوډۍ څه پروا لرمه 
 چې موزیګی مې رارسه وي 

 د بربرسې مور یې څه پروا لرمه 
 موزي د دربو چمچه مار دی

 نه په ښېرو مري، نه په ډېرو زيارتونه 
 ستا دې د سرتګو اشارت وي

 په موزيګي به درته رسه کړم دېوالونه 
 ه ګورهد موزیګي مېړان

 څپلۍ پرته ده په څمڅۍ کړي ګوزارونه 
 له موزيګي نه کونډه ښه يم 

 څرخى مې زده دى کال په ُغور کې تېرومه 
 موزي ډ ډى دى ما پرې لوشه 

 د سپاخته غوښه پۍ به تا ته درکومه 
 موزیګی خر که پرې سپرېږه

 د کنډوالې لوري ته يې پرېږده غ و ل به خورينه 
 موزيګی ټول په ځمکه خښ کړئ

 زه يې پرېږدئ چې متيازې پرې کوونه پ
 موزي ويده رنګ يې ورک کړئ

 د سپږو ډک پوستین پرې واچوئ چې ځونه 
 موزیګی شین له خندا راغی 

 په ملنګۍ کې چا نینې ورکړې دینه 
 نه به انځر د ورځې ګل يش 
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 نه به موزي په ښځه غسل واړوینه 
 د موزیګې چړپن له السه 
 تاوومه په سپینه غاړه لونګین نه 
 موزیګی بیا له ښاره راغی 

 زما د یاد باچاهي بیا را ړنګوینه 
 ما به همدا موزي زړه کړي 

 هسې مې زړه په برېتورو پسې ځینه 
 د رنجو ګوډی مې ساتلی 

 د موزیګي په مرګ به سرتګې تورومه 
 پر سنګر بیا ټکونه وشول

 مېړه به مري، موزي به بیا کور ته راځینه 
 د دالالنو بچي مړه کړې 

 ګلو لښتې په موزیانو ځړوینه  د
 ستا د سینې انار پاخه شول

 ما یې باغوان کړه چې موزیان ترې ځغلومه 

کوي،   ګوزار  نارينه  پر  طرفه  له  ښځو  د  چې  منت  يوازېنی 
طلبي، احساس طلبي او باغي عشق پکې ښکاري، د نارینه حق

ډاره ګوته ږدي او انداز يې خاره او بې پر کمزوريو او خالوو بې 
 هم اديب ـ هرني دی، همدا د لنډيو منت دی. 

په دې حساب ډېره پراخه ناسپړلې دښته هواره پرته ده چې 
 تر اوسه يې چا تيږه نه ده اړولې.

د پوهنتونونو محصالنو ته بویه چې د فلکلور څېړنې دې اړخ  
ته هم مخه کړي او ژر تر ژره دا رشم ورته ښکاره يش چې تر  

يو چا ته وايي چې »مونوګراف  څلور کلن تحصيل وروسته هم
 ته کومه موضوع انتخاب کړم؟«

رواين،   لنډيو  شويو  جوړو  سیمبول  په  »موزیګي«  د 
ټولنپوهنيزه او جنستي ترشيح حتی يو پراخ فکري ډيالوګ ته  

 الره پرانيستالی يش، اديب لذت خو يې ال ايسته کېږده. 
موزيګی/ موزی په لنډيو کې د جنسيتي تبعيض پر ضد يو  

نريټيف دی چې نرواکي داسې خوځوي لکه زلزله چې   ناب
د کوټې له کړکيو چيغکی بايس. نارینه ته په اکرثه متنونو  
کې دا رنګ نقش او تصوير نه دی ورکړل شوی، بلکې تل اتل  
 دی او داسې اتل په هند و سند و په تخار او په کابل نه شته. 
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ل قدرت الله هېوادپا   

د نړۍ د کاروبارونو او سیاستونو کال بیا بدلیږي، له دې بحثه  
اخوا چې موږ کوم کال کاروو يا نور ورته په کومه سرتګه ګوري،  

 خو د نيټې حاکمه تول بدلیږي. 

چې    ډير کړي  به  فکر  دا  وي  ناست  به 
راتلونکي لپاره څه پالن ولرم، څه وکړم، وخت  
له   پر هر چا ترييږي خو  نه دی وخت  مهم 
د   چې  هغه  ده،  مهمه  اخيستنه  ګټه  وخته 
روغتون مخې ته د خپل اوالد د روغتيا احوال 
لکه کال   يوه دقیقه  ته  په مته وي، هغې  ته 
د   او  وي  ناست  ته  فیسبوک  چې  هغه  وي، 
خپل ښه او د بل بد وايي ساعت يې پر څو 

 کليکونو تري يش. 
هغوی چې په يوه کال کې خپل کاروبارونه يا  
زده کړې پر پښو دروي، او هغوی چې کال  

يې په دې تري يش چې له دې هيواده څه نه جوړيږي او بايد يو 
څوک رايش آباد يې کړي، يا هغوی چې کډوال يش او ځان لپاره  

  ادوي، ټول يې پر بل مقياس تيل.بل ځای جونګړه آب
هغوی چې وايي د کال په پای کې به دا خاوره نړۍ ته دومره پوه  
او مسلکي خلک وړاندې کړي، او هغوی چې کيني او وايي چې  

په   له دې هېواده مه ځئ او خربیاالنو ته دا شمريې ښيي چې 
بیرته   ګاونډيانو  دومره  او  والړل  خلک  دومره  کې  هېواد  دې 

 راوشړل. 
کله چې موږ اوږدمهاله اهداف ټاکو نو دوه تګالرو ته ګورو، يو 
دا چې هدف مو معلوم وي نو د هغې په لور مزل کوئ هلته دا  
هلته   چې  غواړئ  خو  رسيږئ  طریقه  څه  په  چې  وي  نه  مهمه 
کس   بهرتين  مسلک  خپل  د  چې  غواړي  څوک  يو  لکه  واوسئ، 

ټولنو کې له    واويس، نو هغه له لوستلو نيولې تر تدريسه، مسلکي 
برخه اخيستنې تر ليکنې، له دندې تر پرمختګه هر څه کړي، تر  

 څو د هغه مسلک بهرتينو ته ورسيږي. 
دوهم، يې هدف معلوم نه وي، خو تګالره معلومه وي، يعنې يو  
څوک ځان ته دا هدف ټاکي چې درواغ به نه وايي، دا چې دا 

، خو زه پر  درواغ نه ويل ما ته څه ګټې راوړي دا معلوم نه دي
همدې تګالره عمل کړم. يو څوک سپورت کوي، هغه هيڅکله په  
دې نه پوهيږي چې د نه سپورت له کبله له څه ناروغيو او ننګونو 
 خوندي شوی دی، خو پوهيږي چې سپورت ورته ګټې راوړي. 

له ځينو به واورې چې کاش مې فساد کړی وای، کاش مې دا  
و،  کړی وای اوس به په دې حالت کې نه و 

که څوک خپلو اصولو ته ژمن وي، مهمه  
څه   ته  شخص  دې  اصول  دا  چې  ده  نه 
راوړي، مهمه دا ده چې دا ځان ته دومره  
ارزښت ورکوي چې اصول ټاکي او د هغه  
 اصولو قربانۍ او بيې پريکولو ته تيار دی. 
د شخص ژوند پر کلونو راڅرخي، خو دا  
يې په ورځو تيل، هر څوک که هر څومره  

نيش کوالی د خپل ژوند هره    عمر ولري،
ورځ، هره اونۍ، هره مياشت يا آن هر کال  
را په ياد کړي، هغه څه چې تاسې ته نن  
مهم دي، مياشت وروسته به نه وي، هغه  
څه چې تاسې ته مياشت وړاندې مهم وو، نن نه دي، نو ځکه هر  

 کله چې موږ ژوند ته ګورو، نو موږ يې مجموعي اړخ رااخلو. 
 رااخلو. اوږد فکر يې 

د هېواد هم همدا بحث راواخلئ، پر هيوادونو ټيټې پاستې راځي،  
که   دی  جاپان  که  بويل،  مختليل  پر  هيوادونه  نن  چې  هغوی 

http://www.dawatmedia24.com/


39 | P a g e  

www.dawatmedia24.com  

هم  اوس  هلته  ده،  کړې  تريه  تنده  ولږه  هغوی  کوريا،  جنويب 
داسې خلک ژوندي دي چې د خپلو سختو تنګو او په ټوله کورنۍ  

چري  که  او  کړي.  کيسې  خوړو  نس  يو  د  د  زميبابوې  د  نن  ې 
بيوزلۍ کيسې کړي، نو هغوی هم غني تاريخ پريښې تر څو چې  

 چارواکو په چپه روان کړ. 
هېواد له خلکو جوړ وي، او دا خلک د محدودو نورو خلکو لخوا 
لخوا  نورو  د  دا خلک  يادوم چې  نه  يې مرشي  زه  اغيزمن وي، 
ال  مرشي کيږي، ځکه د مرشۍ اساس پر اغيزه والړ وي، د فوټب

بازار ګرم وو، د فوټبال لوبغاړو او لوبډلو اغيزه هم وررسه ډيره  
وه، او د همدې اغيزې په رڼا کې د قطر او وررسه د دې لوبډلو 
 ارزښت هم ډير شوې وو، چې له کبله يې خلکو ورته غوږ نيو.

نو هغوی چې د واک، چوکۍ، يا نورو له کبله اغیزه لري، وررسه  
د ته لوری وټاکي، دلته ښه او بد  دا مسؤليت هم لري چې هيوا

نه وي، مهم دا وي چې له شتو وسايلو څرنګه ښه ګټه اخيستل  
کيږي، که چريې واکداره راپاڅيږي پر يو چا د څه احسان ږدي،  

خاصه   يوه  کې  هيواد  په  چې 
وررسه   نو  ده،  شوې  ښه  چاره 
دې   د  چې  ووايي  هم  دا  بايد 
چارې ښه کيدل به ولس ته څه  

دوی او  وکړي  ورڅخه    ګټه 
څرنګه   اخيستنه  ګټه  دغه 

 هڅوي. 
کال نوی کيږي، ځينو لپاره به  
ځينو  خو  کړي،  بدله  شمريه 

لپاره ښايي دا يو متځای واويس چې خپل ګريوان کې وګوري، چې  
زه پر دغه چوکۍ ناست يم څه مې وکړل، ځينو هېوادونه به ځان  
پوهنتونونه   او  ښوونځي  نوي  کال  دا  به  موږ  چې  ټاکي  دا  ته 

 يزو، د نړۍ واکدارۍ لپاره به خپل نوی نسل روزو. پران
او ځينې هېوادونه به بيا دې ته ناست وي چې صرب دا نور څه  
ابتکارات او کشفونې کوي چې موږ يې دلته نقل کړو، يا يې نوی  
ټليفون يا بله وسيله واخلو او دلته يې خلک ته وښیو، خو ځان به  

نسلونو کشفيات موږ  دومره نه په عذابوو چې د همدغو پخوانيو  
کارول او سبا به يې هم زما اوالدونه د هغوی پرمختګونه څاري،  

خو نه مې پخپله څه توره وکړه او نه مې اوالد په هغه الر روان 
 کړی چې نړۍ ته ځان سيال کړي. 

د کال اوړيدل راوړيدل مهم نه دي، يوازې د اندازه کولو مقياس  
ي دي چې د اندازه کولو  دی، خو آیا ژوند ته مو دومره څه پريښ 

واويس، که نور ځان لپاره اهداف ټاکي، زه به يې هم وټاکم، خو 
که نور يې نه کړي، زه يې ولې وکړم. کله چې احساس وکړې د  
ژوند پای مې ده، آیا که په دغه الر وروسته وګوری، داسې څه  

 وينې چې په تللو او يادولو ارزي. 
اسالم لوبغاړو  پر  فوټبال  د  مې  نن  کرکټ    که  د  يې  سبا  ګټه، 

لوبغاړي وي، خپل ژوند مې نه دی معلوم خو د نړۍ پر سياستونو  
کې   څه  هغه  په  انسان  شم.  غږيدالی  ساعته  درې  اغيزو  او 
بهرتيږي پر څه چې وخت مرصفوي، که چريې يو څوک هره ورځ  
ترکاڼي کړي، نو له وخت رسه به بهرتين ترکاڼ يش، خو که يو  

  هیڅ کولو کې به بهرته يش.څوک هیڅ نه کړي، نو په 
به   هره هغه څه چې نن کوئ هغه ستاسې سبا ټاکي، راتلونکی 
نامعلوم وي، خو هغه سلوکونه چې  
هغې رسه سبا ته ځئ هغه معلوم  
دي، خپل سلوک، مهارت او پوهه  
پخپله   سبا  ستاسې  کړئ،  سمه 

 سمې ته روانيږي. 
ختيځې نړۍ پر دې مشهوره خربه  

راټولوو، ختيځ ځکه وایم، چې    يې 
څوک يې کنفيوشس پورې تړي او 
وايي  دوی  پورې،  ګاندي  څوک 
چې )که په نړۍ کې غواړې هر بدلون ووينې نو له ځانه يې پيل  
کړه(، او که وايي حاالت سم شو بيا به دې ببواللو ته راشو، نو 
حاالت هیڅکله نه سميږي، ځکه چې زموږ توقعات، پوهه، وسايل  

وی چاپیريال نوی غوښتنې لري، نو نن  او چاپیريال بدليږي، او ن
چې درته څه سم ښکاري هغه سم کړئ، او همدا د نن سموالی 

 به زموږ سبا سم کړي. 
خلکو او چارواکو بحث شو، امام احمد وو   پاتې د ملتونو اغيزمنو

يوه دعا ده هغه چارواکو  زما  ويل چې  به  امام غزايل دوی  که 
لپاره ده، زه د هغوی اصالح لپاره دعا کړم، چې که چريې دوی  
 سم شو ټولنه سمه ده، د دوی ليدلورې د هېواد ليدلوری ټاکي. 
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 لیکوال : محمد مبني هڅاند 
د ښځو نړیواله ورځ چې د عیسوي کال د مارچ د میاشتې له  
ورځ   دې  په  کې  نړۍ  ټوله  په  لري،  سمون  رسه  نېټې  امتې 

کاله مخکې په لومړي  «  ۱۱۴ملانځل کېږي. مګر د اوس څخه »  
 کال کې په امریکا کې و ملانځل شوه. « ۱۹۰۹ځل په »

 خو بدبختانه زموږ هېواد کې نجونې او ښځې د زده کړو او کار
ټولنه کې ډېر کم   افغاين  په  پرته له دې  نلري، خو  کولو حق 
سلنه خلک په خپله خوښه واده کوي زیات شمېر یې په خپله  
خوښه چې اسالم هم ورته حق ورکړی، خو له دوی څخه دا حق  
هم اخیستل شوی دی. د هېواد په یو شمېر سیمو کې کومې 

چې ښځې چې لور وزیږوي وهل کېږي، ټکول کېږي ان تر دې  
وژل کېږي. ښځې ناقص العقل نه بلکې هغه د الله »ج» له  
لوري نړۍ ته د عزت، ښکال، حیا او هوښیار پیدا شوی مخلوق  
دی. ښځو لپاره همدا هم بس ده چې د انسانیت په تاریخ کې 

 يې هیڅکله د خدایی دعوه نه ده کړې. 
بلکې   په سرتګه مه ګورئ،  او ښځو ته دې بې حیایۍ  نجونو 

نړۍ د فرښتو په نظر وګورئ، ځکه د هغوی پرته دوی ته دې  
ټولو   د  زموږ  »ج«  الله  ځکه  ده،  بدرنګه  او  ګړې  نیم  نړۍ 
انسانانو نیکه آدم »ع« ته بی بی هوا پیدا کړې ده. ښځې د  
رسول اکرم »ص« نیامیي نفوس دی، هغوی د ځمکې په رسه 
دې نړۍ د رحم دلۍ او زموږ ټولو روزونکي دي. مېرمنو ته په  

سرتګه کتل کمزوري نه بلکې د خدای »ج« امر منل او  درنه  
انسانیت ته په درنه سرتګه لیدل دي، راځئ، ټول په ګډه د  

خدای »ج« امر ومنو او خپل انسانیت ثابت کړو، او د خپل  
ټول   ته  او ښځو  ټولو نجونو  په رس  نیولې د ځمکې  کور څخه 

ځان   انساين، اسالمي او افغاين حقوق ورکړو؛ او دا کار د خپل
 لپاره د رشم نه بلکې ویاړ وګنو.

د ښځو د نړیوالې ورځې له مخې د ا.ا.ا په رهربۍ هم غږ کوم 
چې د نجونو او ښځو پرمخ د ښونځیو، پوهنتونونو تر څنګ د  
کار کولو دروازې خالصې کړي؛ مه پرېږدئ چې هېوادوال مو  
د علم له ړنا څخه بې برخې پاتې يش. ځکه حکومتونه تل دې 

ه حال کې وي، مګر ښې او بدې کړنې به په تاریخ کې بدلون پ 
ولس،   کور،  د  کولی يش  ښځې  کېږي.  پاتې  ته  نسلونو  نورو 
هېواد او نړۍ په آبادۍ کې پوره ونډه واخيل، راځئ په هغوی  
باور وکړو، په هره برخه کې دوی ته ونډه ورکړو؛ تر څو کور، 

وه داسې  ولس ، هېواد او نړۍ په ګډه آباده او ښکلې کړو؛ د ی
هېواد په هیله چې انسانیت په کې حاکم او ټول ملت خپلواکه 
او خوشحاله وي. تر څو هیڅوک د هېواد څخه کډوال نه يش،  
او هیڅوک له زده کړو، کار، پرمختک او آزادۍ څخه بې برخې 

 پاتې نه يش. 
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ژباړه: هیله تبسم   -لیکواالن: یونس نګاه او فاطمه اوزګون   

 

سیايس ځواکونو، بهرنیو قدرتونو او سیايس ډلو له زده کړو او 
 . ښځو رسه خپله موضوع هر وخت اعالن کړې

ځینو مکتبونه جوړول تر څو بدلون وکړي؛ او ځینو بیا سوځول  
 . تر څو د بدلون مخه ونیيس 

ډېر کم د ښځو لپاره خاص سهولت او مثبت تبعیض ته قایل  
یې   به  وسیله  په  معلامنو  واردايت  او  پیسو  په  قرض  د  ول، 
کړي جربان  فرصتونه  سوځېديل  څو  تر  کړل  فعال   . ښوونځی 

محوه  د  ښځو  د  بیا  ځینو  او    او  تبعیضونه  پخواين  لپاره  کولو 
طرحې جوړولې او همدارنګه معلامن به یې دې ته مجبورول تر  

 . څو وظیفه او وطن پرېږدي او د تحول مخه ونیول يش
ډېری موازي داستانونو د دې تر څنګ چې په دې منت کې یې 
لولو، جریان درلود او دا آخر سل یا یونیم سل کلن تاریخ کې د  

او قهرمانۍ  کښت، ښځه    ښځې 
تاریخ  بازار  او  ښځې  کورنۍ،  او 

 . هم کولی شو ولولو
ښوونځیو څخه   له  او  کلیوالو  په 
ښځې   د  هم  کې  ټولنو  محرومو 
موضوع توده وه. ښځې هلته هم 
رسه   ستم  له  وې،  ښکار  ستم  د 
جنګېدلې دي، آزادي یې غوښتې  
دي.   ګاليل  یې  محرومیتونه  او 
د   زموږ  چې  ځایه  دې  له  خو 

غو  اصيل  ټولنې  روزګار  د  او  ټه 

تېرېدل له باغ او کښت څخه وروسته د زندګي په لور، د دولت 
کیفیت او حضور د زندګي په برخه کې اصيل مسأله ده، فردي  
آزادۍ د جګړو عمده میدان دی او ډلې د رضورت یا ګناه په  
خاطر د ښځې او سړي د برابروايل په رس ناندرې او جنجالونه  

ورځ نړیوالې  ښځې  د  لذا  د  کوي،  احرتام  او  منانځنې  د  ې 
ایجاد   د  نظام  د دیموکراتیک  لپاره چې  مبارزانو  د  افغانستان 
لپاره د ښځې او مکتب برخلیک ته د مايض په رڼا کې یوه نغوته  

 کوو. 

 ناو په توفان کې 
افغانستان په دې وروستیو سلو کلونو کې هغه کښتۍ ته ورته  

مخه وه. کله  دی چې له څلورو طرفونو د توفان له څپو رسه مخا
به دې څپو مالح او پاڅ ناست مرغان یو له بل رسه ټکرول، کله  
به یې په رس واخیستل او د خپلو 
خوږو خاطرو او یادونو ګرفتار به  
ژورې   د  یې  به  کله  او  کړل  یې 

 . ناامیدي ښکار کړل
د دې څپو رد د ژوند له هر برخې  
په   ښځو  ښاري  د  شو  کولو  ډېر 

هې او ژوند او د دوی رابطه له پو 
په   کړیالو ښځو  زده  او  زده کړو 

 . ژوند کې پیدا کړو
ځل    ١٩١٩په   لومړي  د  کې  کال 

په تاریخ کې،   افغانستان  د  لپاره 
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ځینو سیاستمدارو چې د هېواد د جوړولو لپاره یې مبارزه کوله،  
( هغه پاچاه  ٢٠فبوری  ١٩١٩وروسته د حبیب الله خان له قتل )

یښی وو، قدرت په  چې د لومړي عرصي ښوونځی تهداب یې ا
په   خان  الله  حبیب  واخیست.  کې  حبیبیې    ١٩٠٣الس  د  کې 

ښوونځي بنسټ کېښود. خو جوړل یې له پیله موجي شول چې  
لومړی کابل ورپسې څو نورو ښارونو ته دا سلسله وغوځول شوه  
او په ټول افغانستان کې ښوونځي جوړ شول. نجونې ښوونځیو  

ته داخلې شوې او په قدرت   ته الړې د زده کړو او کار چاپیریال
رسه یې دولتي مقاماتو ته الرې پیدا کړې، په داسې حال کې  
چې تر دې وخته دا هېواد د نرانو هېواد یادېده. او متأسفانه  
تراوسه دې جګړې پای نه دی موندلی او دا مقاله چې موږ دوه  
تنه لیکو د حبیبیې لېسې په مجاورت کې ښځې او نجونې له  

دي، بغیر له محرمه لرې ځای تللی نه يش، د  تعلیم محرومې  
تفریح او کار حق نه لري او د کور په زندانو کې په بند محکومې  

 دي. 
افغانستان هم هغه کښتۍ وه چې د تعلیم محرکه څپو له هرې  
خوا خوځوله. د حبیب الله خان په وخت کې د تعلیم او تربیې  

روڼ اندی و اصيل رهرب او مدیر، د عبدالغني په نوم یو هندی  
 . چې د هغه وخت دولت په دې دنده ګامرلی و 

ترقي   او  زنګ کړنګول؛ د محافظه کارو  د حبیبیې ښوونځي د 
غوښتونکو تر منځ د ښکاره جنګ اعالن کولی شو ووایو. ځایي 
په سنتي مدرسو   اقشارو چې  پرنفوذي  نور  او  مقاماتو، مالیانو 

رسېديل   کې یې زده کړې کړې وې او له همدې الرې مقام ته
 و، د خطر احساس وکړ. 

نور   ځینې  او  ښوونځی  حبیبیې  د  وینا:  په  عبدالغني  د 
د   کې جوړ شول،  کلونو  هغه  په  ښوونځي چې  لومړين/ابتدایه 
خلکو له ډېر سرت او تود هرکيل رسه مخ شول او په چټکتیا رسه  
یې پرمختګ وکړ. )دې پېښې ځایي مقامات هک پک کړل او د  

 ( دوی حسادت یې وپاروو.
د عرصي تعلیم او تربيې د مخالفانو غربګون د داکرت عبدالغني  
او لسګونو نورو په زنداين کولو متام شو. داکرت عبدالغني لیکي: 
“د هغو افغانانو له ډلې څخه چې زه یې د معارف د کار د توسعې 
لپاره هڅومل، اووه تنه یې رأساً اعدام شول او پاتې نور شپېته تنه  

ل شول.” محافظه کارانو امیر حبیب الله ته  په زندان کې واچو 

دا ذهنیت ورکړ چې ګواکې داکرت عبدالغني او ملګري یې د  
ده د حکومت د نسکورولو لپاره توطیه جوړه کړې او موخه یې 

، داکرت  ٦٦د مرشوطه حکومت د عبدالغني په مرشۍ دی. )ص  
 عبدالغني( 

خوا ترقي  او  کاري  د محافظه  خان  الله  حبیب  له  هي وروسته 
تقابل نورو جبهو ته وغؤځول شو، په داسې حال کې مډرنسټانو 
په چټکتیا رسه د لیربال بدلونونو چې د هغې له جملې څخه د  
د   حقوق،  مالکیت  د  برابروالی،  حقوقو  د  نجونو  او  هلکانو 
کولې.   هڅې  لپاره  حقوقو  مدين  ډېری  او  آزادي  مطبوعاتو 

 ( ٦٩)فاطمه جعفري، ص 
څخه تر    ١٩١٩ان الله خان و، چې له کال  د دې اصالحاتو رهرب ام

پورې یې واکمني وکړه او اسايس اصالحات یې د ملت د    ١٩٢٩
مډرن کولو لپاره په الره واچول. امان الله خان د یوې تعلیم یافته  
پالر   او  او د سلف  نومېده واده کړی وو،  ثریا  ښځې رسه چې 
نامرشوع له  یې رسه  زیاتې ښځې  تنو  سلو  “له  چې  یې   خالف 
 ماشومانو په خپل حرام کې ساتلې” مخالف د زوجاتو د تعدد و. 

 ښځې به عرصې ته راځي 
ملکه ثریا معروفه په ثریا طرزي د ښځو د آزادۍ په ترویج کې  
پالر   خپل  د  او  وه  زېږېدلې  کې  سوریه  په  ثریا  وه.  مخکښه 
محمود طرزي ترڅنګ یې زده کړې کړې وې. ثریا له خپل مېړه  

کې را ظاهرېدله او د کابینې په ځینو  رسه په عمومي محرض  
 مجلسونو کې به یې د شاه مرسته کوله. 

شاه امان الله د ښځو د آزادۍ او د زده کړو لپاره مبارزه علناً  
تشویق کړه، د سلطنتي کورنۍ ښځې په ځانګړي ډول ملکه ثریا  
د دې بدلون الګو وه. ثریا لومړنۍ د ښځو مجله، ارشادالنسوان، 

ښځو ملتیا او مالتړ )لومړنی سازمان د ښځو( د  او همدارنګه د  
دا  کړ.  تاسیس  لپاره  دفاع  او  رول  ټولنیز  د  دوی  د  او  مالتړ 
سازمان د کربا په رهربۍ، د امان الله خان خور، له ښځو مالتړ 
لپاره   وکړ، تر څو تربیون او یوه مرجع د خپلو غوښتنو د بیان 

کړو حق، د کار    ولري. د ښځو د ملتیا او حقوقو د ازادۍ، د زده
او آرام حق، د فردي آزادۍ حق، فردي مصونیت، د بیا آزادي،  
د   بهر  هېواده  له  او  فعالیتونو  مدين  او  سیايس  د  ټولنیزتوب، 

 ( ٢٠١٨سفرونو لپاره مبارزه وکړه. )حمیدالله بامیک،  
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په همدې ډول ملکې ثریا لومړنی د نجونو ښوونځی)د مستورات 
لومړنۍ  ١٩٢٠ښوونځی،   ښځو  د  لومړنی (  او  پغامن  په  سینام 

روغتون، مرکز)د مستورات  کړل.  ١٩٢٤روغتیایي  تأسیس  ( کې 
(٢٠١٤ ،REDDY ) 

کلونو کې ثریا او مېړه یې امان الله اروپا ته په    ١٩٢٨-١٩٢٧په  
د   لویه جرګه  راستېندو  اروپا څخه په  له  الله  امان  سفر الړل. 
لپاره   برنامو  اصالحي  خپلو  د  او  جلب،  او  مالتړ  د  متنفذانو 
دعوت کړل. امان الله د ښځو د زده کړو له حقوقو څخه دفاع  

ه چې اسالم ښځه د بدن د  وکړه. هغه د دې بیان په کولو رس 
پوښلو یا خاص پوښلو لپاره ملزمه کړې نه ده، له خپلې مېرمنې  

 . یې وغوښتل چې حجاب لرې کړي
خپل   ثریا  ملکې  کې  پای  په  وینا  د 
د   او  کړ،  لرې  عام کې  حجاب مالء 
ډېری نورو مقاماتو سړیو هم له دې  
اعالن کړ. محافظه   مالتړ  کاره خپل 

اعرتاض    کارانو د ښځو په بې حجايب
په   یې  اعرتاض  دا  خپل  خو  وکړ؛ 
توګه   الزمه  او  جدیت  په  کې  جرګه 
په   څخه  جلسې  له  کړ.  نه  مطرح 
راستنېدو ځینو د عمومي افکارو په  

  .تحریک پیل وکړ
مقرص   جاسوسان  انګلیيس  ځینې 
په   احساساتو  د  خلکو  د  چې  ګڼي 
یا   مونتاژ  ثریا  ملکې  د  کې  راپارولو 
پا د سفر په مهال اخیستل  جعيل جوړ شوي عکسونه چې د ارو 

شوي ول، خلکو په منځ کې خپاره کړل، او د تبلیغ او ذهنیت  
 سازي لپاره یې د خلکو په الس کې وسیله ورکړه. 

د امان الله خان عجوالنه اصالحات، د ده هغو ملګرو هم نقد  
کړل چې د ترقي غوښتونکې ول؛ یوازې منتقد محافظه کاران نه  

ښتونکو تحلیلګرانو او تاریخ لیکونکو ول. وروسته له دې ترقي غو 
لکه غالم محمد غبار، او ځینې نور نظر ورکوونکې، د اصالحاتو 
ساتندوی شاه، د چټک بدلون او نه پاملرنې په خاطر د ترقۍ د  
ماتېدو په برخه کې مالمت ګڼي. غباره لیکي: “کله چې شاه د  
نه وو، هغه ډېر  راستون شو؛ هغه پخوانی سړی  له سفر    اروپا 

خودخواه او مغرور شوی و، او په دې عجوالنه اقداماتو چې ویې  
کړل، افغانستان ډېر ژر د یو منفي انقالب ښکار کړ. نور پخواين 
دربار شتون نه درلود، کالر، نکټایي او فیشن، د وطنۍ جامې  
ځای ونیو. عیايش او خوښ وخت تېرول په شدت رسه پیل شول،  

ه تفرعاتو رسه آموخته شول.  ګټور او حقیقي ریفورم له ماشومان
د باصالبت طبع او د خلکو غوښتنې د شاه په نظر کې نه وې او  
تاریخ   اول  )جلد  و.”  بې خربه  ژوند څخه  اقتصادي  له  د ملت 

 ( ٨١٢غبار، ص 
په   غبار د شاه د بې توجهي او د ترقي غوښتونکیو د اصطالح 
جلسې   د  استور  د  چمن  د  چې  لودین  عبدالرحامن  د  ډول 

و، مثال راوړی: “کله چې د    ګډونوال
ګډونوال)عبدالرحامن   یوه  جلسې 
په   لودین( وویل: اعلی حرضت  خان 
بادشاه”   وینا کې ځان”انقاليب  خپله 
معريف کړ، نو توقع ترې کېږي چې  
انقالب د دولت په عرصه کې ومني.  
لس کاله کېږي چې اعلی حرضت د  
هېواد د عظمي صدارت دنده شخصاً  

پ اخیستې ده،  غاړه  داسې حال  په  ه 
دی   هغه  انقالب  متقايض  چې  کې 
چې د اعلی حرضت لرې کړل يش او  
کوم بل مسؤل شخص د افغانستان د  
يش.   منصوب  توګه  په  اعظم  صدر 
په   او  شو  منل  ونه  پشنهاد  دا  البته 
سبا د عبدالرحامن خان جواب د دلکشا په قرص کې ورکړل شو،  

چې د دولت   هغه یې احضار کړ او د شاه له طرفه امر ورته وشو
غبار، ص   تاریخ  اول  )جلد  وکړي.”  استعفا  څخه  ماموریت  له 

٨١٤) 
د غبار په قول، شاه په دې مرحله کې خپل مالتړي لکه محمود  
طرزي له وزارت څخه وشړو، محمد ويل خان د حربیې وزیر یې 
له کابیني څخه لرې کړ۔ عبدالهادي داوي، د تجارت وزیر له  

قاسم خان رښتیا”د دولت له مهمې کابینې استعفا وکړه او میر  
له   عناوین  او  کارګاوې  بیا،  ځینو  او  شو  کړل  ایسته  برخې 

 افغانستان څخه په دباندې سفر جوړې کړې.” 
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 د غربګون ارتجاع 
  ١٩٢٨د امان الله د اصالحاتو په وړاندې جدي پاڅون د نومرب  

آباد   جالل  قبایلو  شینوارو  کې  حال  داسې  په  شو؛  پیل  کې 
اڅون کونکو یوه بیانیه چې په لسو مادو مشتمله  محارصه کړ. پ

او  الله د سیاست  امان  یې د  وه صادره کړه، چې پنځه مادې 
ښځو د حقوقو او جایګاه په اړه وې. پاڅون ډېر ژر پرمختګ وکړ  

( کې حاکم شو. د  ١٩٢٩آګست  -او حبیب الله کلکانی)فربوری
او    کلکاين د حاکمیت لنډه موده په کش او ګیر کې تېره شوه

تجارت،   داخيل  او  بهرنی  شول.  تعطیل  ښوونځي  همدارنګه 
 زراعت او صنعت مخ په ځوړ شو. 
( کې نسکور شو.  ١٩٣٣-١٩٢٩د کلکاين حکومت د نادرشاه لخوا )

نادرشاه چې اصالح طلبي روڼ اندي یې هدف ګرځويل ول او د  
هغوی په محوه کولو لګیا وو، ټول ښوونځي، بنسټونه او د ښځو  

ارشادالنسوان چې یوازنۍ او ځانګړې خپرندویه  مؤسسات لکه  
د ښځو وه، ممنوع کړه. د نادرشاه حکومت له ترکیې څخه زده  

نوامرب   ٨کړیاالن راستانه او په ښځو یې حجاب تحمیل کړ. په  
، اوولس کلن عبدالخالق د نجات لېسې زده کوونکې، د  ١٩٣٣

د   نادرشاه  په ترڅ کې چې په ارګ کې تررسه کېدل،  مراسمو 
ډالیو وېشلو په وخت کې له منځه یووړ. د هغه قتل ځانګړی 
غربګون و چې له لیربال اصالحاتو یې مالتړ کاوه. دوه مخالفو 
ځواکونو مخالفت ته دوام ورکړ او د غبار په وینا، د نادرشاه  
ترور د افغانستان په راتلونکې ژور اغېز وکړ. استبداد او د کلونو 

( د نادر شاه  ١٩٧٣-١٩٣٣هر شاه )محافظه کاري دوام وکړ، او ظا
زوی او ځایناستی وروسته له کلونو، کله چې د ترونو له سیوري  
لرې شو؛ نو په تدریج یې هغو اصالحاتو ته اجازه ورکړه چې د  
هغه په نتیجه کې ښځې د دوهم ځل لپاره د تعلیم او کار په  

 برخه کې را ظاهرې شوې. 
ون له تصویب، لس کال د اسايس قان  ١٩٦٣ظاهرشاه وروسته د  

په   د دموکرايس  اوس  کلونه  نور حکومت وکړ. هغه لس  کاله 
لسیزې مشهور دي. د دې لسیزې السته راوړنو ډېر زیات تاثیر  
)د   چې  دی  معتقد  الرسون  آنا  او  درلود  سولې  او  جنګ  په 
کې   جریان  په  پروسې  د  بن  د  چې  قانون  اسايس  افغانستان 

ظاهر شاه د دموکرايس    د  ١٩٦٤وروسته له طالبانو جوړ شو، د  
حکومت د اسايس قانون پر بنسټ جوړ شو.” په دې ترتیب غلط  

هېڅ   بهیر  دې  کنفرانس  له  بن  د  وروسته  کړو  فرض  چې  ده 
وطني بنیاد نه درلود او په پوره ډول یوه بهرنۍ طرحه وه. ډېری 
بنسټونو چې وروسته له طالبانو ظهور وکړ، په واقعیت کې هغه 

سخې او توسعې وې چې د هېواد په دننه  پخوانۍ الرښوونې، ن
کې د اصالح طلب اقشارو په وسیله بنسټ اېښودل شوې وې.  
ولې دا لسیزه د افغانستان په تاریخ کې ارزښت لري او افغانو 

 ښځو څه السته راوړنې درلودې؟
 یوه لسیزه دموکرايس، ښځې به بیا عرصې ته راځي 

ساعته وروسته    کلن و چې د پالر د ترور کېدو څو  ١٩ظاهرشاه  
کال   په    ١٩٣٣په  سلطنت  د  ظاهرشاه  د  شو.  اعالن  پاچا  کې 

لومړیو کلونو کې، د هغه ترونو د قوي ډلو او بنسټونو په وسیله  
داوود   لپاره  لسیزې  یوې  د  اعاملول.  وزارتونه  او  صدراعظمي 

 خان، د ظاهرشاه د کاکا زوی، حکومت رهربي کړ. 
له  استعفا  خان  داوود  د  وروسته  کال  شاه    یو  څخه،  صدارت 

ځینې اصالحات لکه انتخابات او د مطبوعاتو آزادي اعالن کړه.  
تصدیو څخه منع   له مناصب دولتي  د سلطنتي کورنۍ غړي؛ 
او  کېدل  زغمل  یوه حده  تر  هم  فعالیتونه  کړل شول. سیايس 
ټولنیز اصالحات چې د هغې له جملې څخه، د ښځو د وضعیت  

 د خوندیتوب لپاره هڅې پیل شوې 
دې لسیزه کې ښځو د رأیې ورکولو حق او په ټولنیز او سیايس    په 

فعالیتونو کې د ګډون حق درلود. که څه هم لومړنۍ ميل شورا 
کال په ورستیو کې تاسیس شوه. خو لومړين پارملاين   ١٩٢٠د  

کې وشول. ډېرو کمو ښځو لکه رقیه حبیب،    ١٩٥٤انتخابات په 
صومې عصمتي د ميل  اناهیتا راتب زاده، خدیجه احراري او مع

( کې د پارملان ١٩٧١  -١٩٦٩او    ١٩٦٩  -١٩٦٥شورا په دوه دورو)  
څوکیو ته الرې پیدا کړې. عزیزه ګردېزۍ او حمیرا سلجوقي  
هم د سنا غړیتوب ته منصوبې شوې. د لومړي ځل لپاره په کال 

او    ١٩٦٧ شوه،  داخله  ته  کابینې  نورزۍ  کربا  ښځه،  یوه  کې 
ځو دوهمې وزیرې، د وزیرانو شورا  وروسته شفیقه ضیایي د ښ 

 ته الر پیدا کړه. 
کال اسايس فانون افغانستان متحول کړ.    ١٩٦٤خ الصه دا چې د  

هېواد داسې انتخابات تجربه کړل چې نسبتاً آزاد ول. محرومو 
اقشارو، لکه ښځو وکولی شوی چې ميل شورا ته الر پیدا کړي.  
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ه رسمیت پیژندل د افرادو مدين او سیايس حقوق په قانون کې پ
 . شوي و، او د ښځو آزادي نوره ناروا نه وه 

د   افغانستان   ” او  ټولنه”  مېرمنو  “د  لکه  سازمانونه  ښځو  د 
دموکراتیک ښځو سازمان” د هغوی د موقعیت د تسهیل لپاره  
د افغانستان په ټولنه کې مرسته وکړه. که څه هم د امان الله  

رنۍ پورې تړلو خان په دوره کې معدودو ښځو او د شاهي کو 
ښځو، د ښوونځیو په تشکیل، خپرندویو او ټولنیزو بنسټونو کې  
ګام پورته کړی و، مګر د دموکراسۍ په لسیزه کې د ښځو د  
لپاره له ټولنې دننه په ډېر زیات  حقوقو فعاالنو د لومړي ځل 

 تعداد او وسیع ډول میدان ته داخلې شوې. 
ړاندې له خپلو حقوقو  ښځو په فعاالنه ډول د محافظه کارانو په و

څخه دفاع کوله او په سازمانونو او سیايس مرتقي حرکتونو کې  
په    ١٩٦٤غړیتوب درلود. په   کې د محافظه کارانو ځینو کړیو 

وليس جرګه کې یو قانون تصویب کړ، او ښځې یې له بهر زده  
کړو څخه پکې منع کړې وې؛ خو د ښځو او مرتقي غوښتونکو 

مخ شول او بېرته له خپلې غیر قانوين سړیو له جدي نیوکو رسه  
 طرحې څخه الس په رس شول. 

دې شخړو د وخت په تېرېدو تشدید پیدا کړ. بنسټګرو هم د  
  ١٩٧٠اصالحاتو د جریان په وړاندې سازمانونه جوړ کړل او په  

کې د مسلامنو ځوانانو سازمان، هغه ښځې په مرمیو وویشتلې  
ې په مخونو ورته تېزاب چې لنډ کايل به یې اغوستې ول، ځینو ی

کې    ١٩٧٣وپاشل. د ښځو د حقوقو ارتقا مخ په ځوړ شوه او په  
چې   کله  کال،  هغه  په  شوه.  رشوع  دوره  اږوده  ګډوډۍ  د 
ظاهرشاه اروپا ته په سفر تللی و، د تره زوی یې داوود خان د  

 یوې سپینې کودتاه په مټ ” جمهوري دولت“ اعالن کړ. 
ت“ چې ځان یې رئیس جمهور  د داوود خان مطلقه ” جمهوری

ګڼلو، ځینې شدید محدودیتونه د حکومت په مخالفینو اعامل  
کړل، او په همدې خاطر د هغه مطلقه جمهوریت، ډېر مستبد،  

 نسبتاً د ظاهرشاه له حکومت څخه یادولی شو. 
هغه د ظاهرشاه د مرشوطه پارملاين نظام خالف و او همدا یې  

ه ګاڼه.  علت  والې  پاتې  وروسته  د  د  قانون   ١٩٦٤غه  اسايس 
اقتصادي   د  خان  داوود  کړ.  منحل  یې  پارملان  او  منسوخ 
پرمختګ لپاره؛ سیايس ازادي محدوده کړه. د هغه اقداماتو د  
هغه مخالفین راوپارول او هغوی یې تشدد ته وهڅول. د دې  

باوجود هم د ښوونځیو او پوهنتونو پرمختګ دوام وکړ او د ښځو  
ک ژوند  ټولنیز  په  سیايس  شتون  د  نور  خو  شو؛  نه  محدود  ې 

د   سیاست  بهرنی  هغه  د  درلود.  نه  شتون  فعالیت  حرکتونو 
د   بنسټګرو  مذهبي  د  چې  شو  متامیل  لور  په  اتحاد  شوروي 
خپل   چې  وکړه  هڅه  یې  وروسته  وګرځېد.  سبب  راپارولو 
پیوستون د شوروي اتحاد رسه لږ کړي او د بهرين سیاست د  

لپاره د غرب خواته متام یل او د هغوی د مرستو جوګه اعالن 
يش، نو د همدې په خاطر د غرب د محتدو حکومتونو د غړیو 
د دیدار لپاره منځني ختیځ ته الړ. د داوود خان دې اقدام د  
مسکو غوسه راوپاروله او د داوود خان او د هغه مخالف ګوند 
د   ګوند  خلق  چې  دا  کړل،  پیدا  اختالفات  یې  ترمنځ  ”خلق“ 

مال  اتحاد  مالتړ شوروي  مسکو  یې  په همدې خاطر  نو  و؛  تړی 
محافظه   همدارنګه  او  لیربالستان  خلقیان،  خان  داوود  وکړ. 

د    ٧کاران له ځانه شړيل ول، د مسکو مالتړو یانې خلقیانو په  
( کې د داوود په جمهوریت ١٩٧٨اپریل   ٢٨ل )١٣٥٧ثور په کال 

غړي   کورنۍ  د  ډېری  یې  شمول  په  هغه  د  او  وکړه  کودتاه 
 ل. ورووژ 

ټولنیز   د  او  و  غوښتونکی  ترقي  مایل  ته  استبداد  خان  داوود 
همدارنګه اقتصادي او کلتوري پرمختګ لپاره یې هڅې کولې.  

( د لومړي ځل  ١٩٦٣- ١٩٥٣د هغه د صدراعظمي په دوره کې )
لپاره د افغانې مېرمنې غږ له رادیو څخه واورېدل شو. هغه د  

ور ورکړ چې  کال د خپلواکۍ په جشن کې ښځو ته دست   ١٩٥٩
بغیر له چادري/برقې حارضې يش. همدارنګه یې لومړنی د قابله  

 ګي پوهنتون تاسیس کړ. 
 په دوه افراطونو کې ایسار 

د داودد خان څلور کاله او نهه میاشتني حکومت په وینو لړلی 
پایله ودرلوده، او د بیا ځل لپاره وروسته له امان الله خان، هېواد 

ل شو او د اعتدال ګرایانو غږ زندۍ  په دوه افراطي برخو ووېش 
 . شو

مذهبي افراطیانو په ډېر شدت رسه په ټولنیز ژوند کې د ښځو  
په شتون مخالف ول، په داسې حال کې چې خلقیان د سنتي،  
جنسیتي   د  لپاره  حل  چټک  د  بدلونونو  بنسټیزو  او  مذهبي 

 . برابري مالتړ کاوه 
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شول او دې  دواړه لوري، مذهبیان او خلقیان په شخړو متوسل  
په وینو لړلې جګړې څو لسیزې دوام وکړ. د ډېری خلکو وینې  
وبهېدلې او میلیونونه انسانان د کورونو او هېواد پرېښودو ته اړ  

 شول. 
، پنځه میاشتې وروسته له کودتا، د  ١٩٧٨د اکتوبر کال    ١٨په  

افغانستان دموکراتیک جمهوریت د ښځو د حقوقو اړوند فرمان  
شمېرې فرمان په نوم مشهور دی. دې    مې٧صادر کړ چې د  

فرمان د افغانستان د محافظه کارو ټولنه او بنسټګر په غوسه  
کړل. پاتې و چې فرمان ” د ښځو د حقوقو مساوي له سړيو رسه  
”غیرعادالنه   او  کړي  تأمین  کې“  برخه  په  حقوقو  مدين  د 
فیوډايل ترمنځ  مېړه  او  ښځې  د  نرواکي،   “ مناسبات، 

اړیکو د استحکام په خاطر“ له منځه یويس.    د ” کورنۍ د حسنه
راپارونکې برخه د هغه فرمان   او  ٣بحث  پنځمه ماده  ٥دریمه 

وه. دریمې مادې ویل: ”انجلۍ یا د انجلۍ پالر نه يش کولی  
نغدې پیسې یا جنس د مهر په نوم، له لس رشعي درهمه، چې  
کېږي،   پورې  افغانیو  سوه  درې  یانې  مطابق،  نرخ  د  بانک  د 

و: واخيل شوی  منعه  واده  ماشومې  د  کې  ماده  پنځمه  په   .
 ١٨کلنۍ او د سړي لپاره د    ١٦”کوژده یا واده د ښځې لپاره د  

په   لري.“  نه  یا    ٦کلنۍ څخه مخکې جواز  د مجرم  ماده کې 
تر تر دریو کلونو بند ټاکل شوی و، او هم ویل    ٦ګنهکار لپاره له  

شمېرې   اوومې٧شوي وو چې نغدې پیسې او هغه جنس چې د  
 د فرمان د احکامو خالف وي، مصادره کېږي. 

د   سیاستونو،  راډیکال  دولت  خلقي  د  نور،  ورته  دې  او  دې 
محافظه کارو او بنسټپالو په رهربۍ ميل مقاومت راوپاروو. په  
خلقۍ رژیم کې ښځې له پرمختليل اصالحاتو، سیايس او ټولنیز  
الو  مشارکت څخه برخمنې وې. په داسې حال کې چې په کلیو 

هغو  په  ډلو  افراطي  او  کار  محافظه  مجاهدین،  کې  سیمو 
حکومت کاوه، ښځې له زده کړو او ډېری لومړنیو حقوقو څخه  

 بې برخې وې. 
یوازې د ارشافیه   په هغو کې  او داوود خالف چې  د ظاهرشاه 
کورنۍ ښځو کولی شوای چې له مقرر حقوقو څخه په قوانینو  

 . کې استفاده وکړي 
ت په دوران کې، ټولنیزې ازادۍ د هغوی تر  د خلقیانو د حکوم 

کڼټرول الندې سیمو کې وغځېدې او د بېالبېلو اقشارو مېرمنې  

له اصالحاتو برخمنې شوې. د راډیکال احکامو په بنسټ، خلقي  
رژیم ونه شوی کولی چې خپل اصالحات د هېواد ګوټ ګوټ  
کې تررسه کړي، او له تهاجمي موقعیتونو څخه یې شاته تګ پیل  

 ړ. ک
په کابل او ځینو نورو سرتو ښارونو کې، ځینو ښاري جمعیتونو 
او   ټولنیز  په  د ښځو شتون  مالتړ وکړ،  اصالحاتو څخه  له دې 
سیايس برخه کې وده ومونده او ځینې ښځې لکه اناهیتا راتب  
زاده، معصومه عصمتي وردک او صالحه فاروق د خلقي دولت  

ک منصبونو  اجراییوي  مهمو  په  کې  دوران  وکړ.  په  خدمت  ې 
ډېری ښاري ښځو په سیايس سازمانونو، ټولنیز او نظامي برخه  

 . کې د خلق او پرچم په دولت کې غړیتوب درلود
تقریباً   اساس  په  شمېر  د  وخت  هغه  ښځو    ١٥د  د  تنو  زره 

د ښځو   سازمان  دې  درلود.  غړیتوب  سازمان کې  دموکراتیک 
علیامت لپاره رفاهي طرحې لکه: د سواد زده کړې او مسلکي ت

 (٢٠١٥برابرول.)وميپلن،  
زره ښځو پوهنتونو او ٧، تقریباً  ١٩٩١د خلقي رژیم په وروستي  

زره نجونو د افغانستان رسارس ښوونځیو ته نوملیکنه کړې  ٢٣
زره تنه معلامنې    ٢٢تنه ښځینه استادانې په پوهنتونو او    ١٩٠وه.  

 ( ٢٠١٧په ښوونځیو کې په تدریس بوختې وې. )اکسیر و دیګران،  
له بله اړخه، جهادیانو ښوونځي سوځل، ښوونکي یې وژل او د  
کار او تعلیم لپاره یې د ښځو حقوق، غیر اسالمي اعامل، او د  

 . کمونستانو او غريب لرباالنو توطیې ګڼلې
موارد  همدا  یې  لپاره  تخریب  ټولنیز  او  دیني  فرهنګي،  د 

فې  تبلیغول. د محافظه کارو او مذهبي افراطیانو مختلفې مختل
 . کړۍ د خلقي رژیم په وړاندې جنګېدلې 

یو اقلیت د چپ یانې خلقیانو او د دوموکراسۍ د مالتړ او لربال  
مبارزان چې د شوروي له اشغال رسه مخالف ول؛ خو د ښځو له  
ارزښتونو څخه یې مالتړ  او همدارنګه مدين  او سیايس  ټولنیز 

الندې   فشار  د  او  دواړو طرفو جګړو رسه ښکېل  له  ول، کاوه، 
همدارنکه د تهدید، شکنجې او وژلو رسه مخامخ ول. ځینو یې  
د هېواد دننه د خلقي رژیم ترڅنګ غيل پاتې شول، ځینې بیا  
ګاونډي هېوادونو او غرب ته پناه یوړه، او اقلیت یې د سیايس  
محدودیت باوجود د هېواد دننه مبارزې ته دوام ورکړ. ډېری 

یې د عدالت غوښتنې  ښځې وې چې په فردي او سازماين ډول  
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( کامل  کشور  مینا  ورکړ.  دوام  ته  د  ١٩٨٧-١٩٥٦مبارزې   )
افغانستان د ښځو انقاليب جمعیت مؤسسه یو له هغو کسانو وه  
چې د اشغال په وړاندې د مقاومت مالتړې او په عین حال کې  
وه مدافع  دموکراتیک  ټولنیز  او  حقوقو  د  ښځو   . د 

ې په ترڅ کې د خاد،  د هغې مالتړي ادعا کوي چې د یوې توطی
په   پاکستان  د  بنسټپالو لخوا  او  یانې خلقي دولت استخباراتو 

 کې ترور شوه.  ١٩٨٧په   ٤کویټه کې د فربوري 
کې خلقي رژیم سقوط شو او جهادي    ١٩٩٢په کال    ١٦د اپریل  

احزابو د کابل واک په الس کې واخیست. جهادي ډلې د قدرت 
د وېش په رس له یو بل رسه جوړ نه شول، نو په داخيل جګړو او  
د   فتحې،  په  طالبانو  د  چې  کړ،  پورې  الس  یې  ورانکاري  په 

کال   ښ   ١٩٩٦سپتامرب  ورسېدې.  ته  پای  جګړې  د  کې  ځې 
مجاهدینو د رژیم په وخت کې له خپلو لومړنیو حقوقو څخه بې  

 برخې وې. 
کې د قندهار په فتح کولو رسه د    ١٩٩٤د طالبانو ډله په کال  

افغانستان سیاست ته دننه شول. د دوه کلونو په ترڅ کې یې د  
کې کابل اشغال کړ. طالبانو د    ١٩٩٦سپتامرب په میاشت، کال  
سیايس   ښوونځي،  منعه  نجونو  ګډېدا  او  موسیقي  سازمانونه، 

کړه. فاطمه جعفري معتقده ده: چې ښځې د طالبانو په لومړين 
رژیم کې په چټک ډول له ناعاداالنه چلندونو رسه مخ او له خپلو  
لومړنیو حقوقو لکه زده کړې، د آزادی مالکیت او حتا بازار ته  

 ( ١٣٩٨بغیر د محرم څخه له تګ منعه وې. )جعفري، 
کال کې د طالبانو رهرب مال محمد عمر، د ښځو    ١٩٩٨  په اګسټ

د حقوقو اړوند فرمان صادر کړ چې تر واده او کورنیو مسایلو 
محدود و. په هغه فرمان کې د دوه کورنیو ترمنځ د شخړې په  
رس ”بدو کې د نجونو ورکول“ منعه کړل شوي و، همدارنګه په  

ف  له  مېړه  د  ښځې  د  چې  ول  شوي  ویل  کې  فرمان  وت  هغه 
وروسته، د مېړه د کورنۍ د السوهنې پرته، ښځه حق لري چې 
په خپله خوښه بل مېړه وکړي. په دې فرمان کې د ښځو زده  
ته   حقوقو  سیايس  او  مدين  نورو  ډېری  او  مالکیت  کار،  کړو، 

 ( ٧٦، ص ٧٨٨نغوته نه وه شوې. )جریده رسمي، شامره 
ړی و،  کوم شاتګ چې طالبانو د افغانستان په رسارس تحمیل ک

دوه   د  تناسب  په  څېرې  ښارونو  او  خلکو  د  و چې  ژور  دومره 
لسیزو دموکرايس کې چې د داوود خان او خلقیانو په وخت کې  

په نظر راتلې، اوس د پېژندلو نه وې، او هېڅ ګومان نه کېده  
چې هغه دوه لسیزې د افغانستان په امتداد او یوه وخت کې  

پوهنتونونو، په  طالبانو  وي.  شوې  ښځو    تېرې  او  ښوونځیو 
محدودیتونه د خپل کار اصيل محور ټاکلی و، او غوښتل یې چې  
هېواد له هغه تحوالتو چې په څو لسیزو کې لیديل ول، ”پاک“ 
په   کړي. په ښځو ستم په وحشیانه ډول دوام درلود. د مثال 

کال   په  یوې    ١٩٩٦ډول:  د  طالبانو  کې،  میاشت  په  اکتوبر  د 
کړه، چې ولې رنګ ناخون په نوکانو ښځې ګوته په دې خاطر پرې  
مایکل   )ګریفین،  و.  طالبانو ٢٠٠١وهلی  پېښه کې،  بله  یوه  په   )

  ٢٢٥، د دسمرب په میاشت کې یې  ١٩٩٦اعالن وکړ چې په کال  
تنه ښځې د رشعي پوښاک په نقض نیولې او مجازات کړي دي.  
د زرمینې د اعدام انځورونه چې په غازي استدیوم کې په کال  

په طالباين    کې  ١٩٩٩ زرمینه  پکه کړه،  خپاره شول، نړۍ هکه 
نظام کې د ښځو د مناد/نښې او قربانۍ باندې بدله شوه، هغه 

زره  ٣٠د پنځو اوالدونو مور د کابل په مشهور فوتبال لوبغايل، د  
 تنو لیدونکو په مخ کې اعدام شوه. 

کې کله چې ناټو د امریکا په رهربي په افغانستان    ٢٠٠١په اکترب  
په  حم یې  حکومت  طالبانو  د  او  وکړه  په    ٢٠٠١له  دسامرب  د 

داسې   په  ټولنې صحنه  او  نسکور کړ، د سیاست  میاشت کې 
لیدونکې ډول بدله شوه او څه ډول چې د دې مقالې په رس کې  
په   چې  ورغله  څپو  داسې  په  کښتۍ  افغانستان  د  وویل  مو 
 . للیدونکې ډول، روښانتیا او فرصتونو ډک سباوون په نظر راتل

خو  راغلل؛  الس  په  هم  فرصتونه  او  شول  بل  څراغونه  ډېری 
مالحانو/کښتۍچلوونکو ونه شوای کولی چې په څپو اوښتل زده  

 کړي او د وطن کښتۍ په الس کې ونیيس. 
 دوه لسیزې جمهوریت 

تنو    ٥٠٢دوه کاله وروسته د طالبانو له سقوط، د لویې جرګې  
  ٢٠٠٤د جنوري    ٤  ګډونوالو د” افغانستان اسالمي جمهوریت“ په

د جنوري په هامغه کال کې رسامً    ٢٦کې تصویب کړ، چې په  
اعالن شو. تر هغه وخته پنځه اسايس قانونونه نور د امان الله د  

قانون چې   او   ١٩٢٣لومړي اسايس  کې معريف کړی و، معريف 
لغوه شوي ول. نوی اسايس قانون د پخوانیو هڅو په دوام، د ”  

سیس“ و، چې د بن په لوظنامه کې  دولت د همیشني بنسټ تا
کې مالوم شوی و. په دې اسايس قانون کې د    ٢٠٠١دسامرب    ٥د  

http://www.dawatmedia24.com/


48 | P a g e  

www.dawatmedia24.com  

ښځې حقوق په رسمیت پېژندل شوي و. په شپږمه ماده کې د  
بنسټ  پر  او مرتقي  ټولنیز عدالت  ”د  د  قانون  اسايس  دولت 
د   مالتړ،  له حقوق برش څخه  ساتنه،  انساين کرامت  د  ټولنه، 

او متوازن انکشاف” شوي و. په اوومه ماده  دموکرايس تحقق  
دولت به د ملګري ملتونو منشور، د بین  ”   کې راغيل ول چې: 

هغه  په  افغانستان  چې  میثاقونه  امللل  بین  د  ټړونونه،  الدول 
پورې محلق دی او همدارنګه د حقوق برش د نړیواله اعالمیه به  

 رعایتوي.” 
فغانستان د اتباعو ماده کې “هر ډول تبعیض او امتیاز د ا  ٢٢په  

تر ترمنځ منعه” ښځه او نر د قانون په وړاندې د مساوي وجایبو 
ماده کې د ښځو د زده    ٤٤او    ٤٣او حقوقو وړ ګڼل شوي ول. په  

ماده کې    ٨٣کړو حق تضمین شوی و. د هغه اسايس قانون په  
اوه ویشت، د وليس جرګې څوکۍ باید ٢٧راغيل وو چې حداقل 
 ه وسیله ډکې يش. د ښځو مناینده ګانو پ 

نور   لپاره  تضمین  د  حقوقو  د  ښځو  د  کې  کلونو  راتلونکې  په 
قوانین او مقررات تصویب شول چې ځینې یې د محافظه کارو  
له خوا رسه مخامخ شول. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوايل د  

  ٢٠٠٩منع قانون په مجلس کې تصویب نه شول او ولسمرش په  
رسمیت وپېژند. په هغه قانون   کې هغه فرمان په   ٢٠د جوالی په  

وړاندې    ٢٢کې   په  ښځو  د  جملې  له  هغې  د  چې  برخې 
تاوتریخوالی، په کم عمر واده، اجباري انزوا، کار زده کړې او 

 صحي خدمات معريف او منعه شوي ول. 
نسبت  د  د  باوجود  بدلون  د  اشتیاق  د  اصالحات  حقوقي 

جرت  متوسطې ښاري او ډېری هغه اشخاص او کورنۍ چې د مها
پر مهال له متفاوتو چاپیریالونو رسه اشنا شوي ول، او اوس وطن  
ته په رڼو ذهنیتونو راستانه شوي ول، د ښځو د سیايس او ټولنیز  

په   کې  برخه  په  ته    ٢٠٠١مشارکت  منځ  پرمختګونه  ډېری  کې 
په   )مسعوده    ٢٠٠٤راوړل.  ښځه  یوه  لپاره،  ځل  لومړي  د  کې 

تنو   ١٧ته نومانده شوه او د  جالل( د ریاست جمهوري انتخاباتو  
او  ښوونځي  کړ.  خپل  یې، شپږم ځای  منځ  تر  نوماندو  نارینه 
پوهنتونونه د هېواد په ګوټ ګوټ کې د هلکانو او انجونو پرمخ 

سوه تنو  ٩کې    ٢٠٠١پرانیستل شول چې د زده کوونکو شمېر په  
سلنه د    ٣٩میلیونه تنو ته پورته شو او    ٩,٥کې له    ٢٠٢٠څخه په  
جموعې نجونې وې. په تدریجي ډول د ښځو حضور په  همدې م

کې   بازار  او  کارخانو  مرکزونو،  علمي  لوبغالو،  ورزيش  ادراتو، 
  ١٦,١کال کې    ٢٠١٤زیات شو. د نړیوال بانک د خرب په اساس، په  

سلنه ښځو په افغانستان کې د کار ځواک تشکیالوه. په زیاته  
بدار، وايل،  کچه ښځې وزیرې، د وزیر مرستیالې، د اردو منص 

ولسوال، ویناوال، ورزيش اتالنې، دیپلوماتانې، د پارملان غړې او  
 د پوهنتون استادانې شوې. 

افغاين  په  تګ،  لور  پر  بریا  د  لپاره  ښځو  د  حال،  همدې  په 
محافظه کاره ټولنه کې له ګواښونو رسه مخ و، او هغوی مجبورې  

ډېری او  تاوتریخوايل  اذیت،  او  آزار  تبعیض،  له  نورو    وې چې 
کلتوري، سنتي او قانوين موانعو رسه مبارزه وکړي. په عین حال 
کې دا پرمختګونه متوازن او چټک نه ول. د هېواد ځینې برخې  
د جنګ او طالبانو د نفوذ په خاطر له دې تحوالتو محرومې پاتې  
تاوتریخوالو  او کورنیو  نامويس قتلونو، اجباري ودونو  شوې. د 

پېښې ثبت    ٢٤٠ال کې د نامويس وژنو  ک  ٢٠١٢شمېر زیات و. په  
شوې وې. دا وژين د مېړونو، وروڼو، پلرونو او نورو خپلوانو په  

 وسیله تررسه شوې وې. 
کلنې فرخندې ملک زاده، غمجنې    ٢٧، د  ١٩د مارچ په    ٢٠١٥په  

وژنې افغانستان او نړۍ هېښه کړه. په هغې ورځ د هلکانو او 
مشېرې زیارت ترڅنګ  سړیو یوې ډلې په کابل کې، د شاه دوش

په   او  سنګساره  فرخنده  آغلې  کې  کیلومرۍ  په څو  ارګ  د  او 
وحيش ډول ووژله. قاتالنو ادعا کوله چې هغې قرآن سوځولی،  
چې وروسته همدا ادعا غلته ثابته شوه. څېړنو په ډاګه کړه چې  
هغه خپله د دیني زده کړو ښوونکې وه. مال زین الدین چې د  

څنګ یې تعویذونه لیکل، له فرخندې  شاه دوشمشېرې زیارت تر 
رسه د تعویذونو د ثواب او ناثواب په خاطر یې تکفیر کړله او  
ناخربه او متعصب ځوانان او سړي یې د هغې په وړاندې تحریک 

 کړل. 
د فرخندې غموونکې مرګ د افغانانو د مډرنیزه کولو یوه بله  
ې  مرحله او تصویر نړۍ ته وړاندې کړ. د همدې پېښو په لړ ک

نېټه طالبانو د دوهم ځل لپاره هېواد   ١٥د اګسټ په    ٢٠٢١په  
کال اسايس قانون یې لغوه او خپل تور امارت   ٢٠٠٤اشغال کړ، د  

یې تأسیس کړ. ښځې او ښوونځي د هغه کال اصيل اهداف ول 
ول مخالفان  غوښتونکو  ترقي  د  تروریستان   . او 
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ښځو او د جمهوریت په وروستیو کې افغانستان د زده کوونکو،  
 د دوموکراسۍ په قتل ګاه بدل شوی و. 
 د دوهم ځل لپاره د طالبانو تور چال! 

له    ٢٠٢٠د امریکا متحده ایاالت په   د فربوري په میاشت کې 
طالبانو رسه په دوحه کې تړون السلیک کړ چې د هغه په اساس  
به، د ایتالف ځواکونه د امریکا په رهربي له افغانستان وځي،  

طا له  افغانستان  همدارنګه  د  چې  شوه  واخیستل  وعده  لبانو 
خاوره به د امریکا او متحدانو د امنیت د خرابېدو په وړاندې  
ناټو ځواکونو له وتلو وروسته، د   نه کارول کېږي. د امریکا او 
او  شوې  زیاتې  وړاندې  په  ځواکونو  امنیتي  د  حملې  طالبانو 

په   په میاشت    ٢٠٢١شورشیانو چې  د می 
، د هېواد ډېری برخې  تهاجم پیل کړی وو

پر   کابل  ١٥ونیولې.  د  طالبانو  اګسټ  د 
  .کنرتول په الس کې ونیو

له   انتقام  تنو د طالبانو د  په سلګونو زرو 
وېرې هېواد پرېښودو ته اړ شول او د خلکو  
هغه انځورونه چې د میدان هوایي خواته 
 یې هجوم وروړی و، نړې هکه پکه کړه. 
سیا  او  مدين  سیايس  ټول  يس  طالبانو 

حقوق په خاصه توګه د ښځو لپاره، چې په  
لغو  و،  راغيل  السته  توګه  ستونزمنه  ډېره 

اعرتاضونو   د  اقداماتو  ضد  برشي  د  هغوی  د  کړل.  اعالن 
د اګسټ کې،    ١٧غربګونونه د هېواد دننه او بهر راوپارول. په  

ځینې   ښځو  د  وې،  شوې  ورځې  دوه  راتګ  د  طالبانو  د  چې 
او   شوې  راټولې  ډلې  حقوقو کوچنۍ  برابر  د  لپاره  ښځو  د 

او ځینې   ته وخت ورنکړ  غوښتونکې شوې. طالبانو اعرتاضونو 
نور محدودیتونه یې د وخت په تېرېدو تشدید کړل. هغوی د  
نجونو پرمخ ښوونځي او پوهنتونونه وتړل او همدارنګه ښځینه  
له ساحې منعه کړې. ذبیح   او کار  له دفرتونو  کارکوونکې یې 

د اګسټ وویل چې شغل لرونکې مېرمنې دې    ٢٤الله مجاهد په  
تر هغه وخته په کور پاتې يش، تر څو چې ورته د کار مناسب  
سیستم برابر يش. هغه وعده وکړه چې دا اقدام موقتي دی؛ خو 
او   ولګېدل  ښځو  په  هم  محدودیتونه  نور  تېرېدو  په  وخت  د 
هیبت الله د طالبانو امیر املومنین یو فرمان صادر کړ، چې د  

کال د فرمان رسه یې ورته والی لري. دا فرمان    ١٩٩٨عمر د  مال 
د ښځې حق د مېړه په انتخاب کې، له مېړه د مهر اخیستل او  
د   ښځو  د  کې  فرمان  دې  په  دی.  محدود  پورې  ارث  حق  د 
حقوقو اړوند هېڅ نه دي ذکر شوي لکه: مالکیت، زده کړې،  
ق  سیاست او کار. د دې فرمان کاذب عنوان چې د ښځو حقو 

دی، یوه لنډه قاعده د ښځې د محدودلو لپاره ده. د ښځو او 
سړیو ترمنځ د رشایطو توضیح یې داسې کړی: ځوانې نجونې په  
خپله خوښه کوژدنې کړي، ښځې په بدو کې مه ورکوئ، کونډې  
کله چې   ورکړئ،  میراث  ته  کونډو  پرېږدئ،  ته  انتخاب  خپل 

لرئ په منځ  کونډه مېرمن کوئ، نو مهر ورکړئ او که څو ښځې  
 کې یې عدل وکړئ 

په   طالبانو  فرمان  دې  له  وروسته 
ډول  ، سیستامتیک 
ټولنې   له  ښځې  فرماين  بې  او  فرمان  په 
محوه کړې او تر دې حده مخکې الړل چې  
حتا حامم ته له تګ یې هم بندې کړې. د  

د جنوري یو اوږد    ٢٩يب يب يس ویبپاڼې په  
فهرست د طالبانو د فرمانونو او اقداماتو  

کال کې  خ یونیم  په  په ښځو  کړ چې  پور 
هغه   يب يب يس  ول.  شوي  پيل  او  صادر 
کټګوریو   څلور  په  اقدامات  او  فرمانونه 

: )په عمومي فضا  ٢د ښځو محرومیت له سیاست،(    ١وېشيل و: ) 
: )د ښځو محرومیت له زده  ٣کې د ښځو د شتون محرومیت(  

 : او د ښځو محرومیت له کار څخه.  ٤کړو،( 
مخ توري او زموږ د خلکو بد روزګار مرور، د هغه   د طالبانو د

ظاملانه اقداماتو او فرمانو تاریخ او صدور دلته دررسه  
 رشیکوو: 

او د سپتمرب په میاشت کې طالبانو خپله   ٢٠٢١په کال 
 نارینه کابینه اعالن کړه او ښځې رسامً حذفې شوې. 

رت د  د سپتامرب د طالبانو د داخله وزا  ٨( په همدې کال په  ٢
ښځو له اعرتضونو رسه مخ و، او په یوه بیانیه کې یې د طالبانو 
د امنیتي ننګونو په خاطر یې اعرتاضونه منعه اعالن کړل. یوه  
په معرتضو ښځو ډزې   په هرات ښار کې  ورځ مخکې طالبانو 

 تنه ټپیانې شوې.  ٧وکړې، چې درې تنه پکې ووژل شوې او 
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په  ٣ کال    ١٩(  سپتامرب  طال  ٢٠٢١د  ښاروالۍ  کې  کابل  د  بانو 
ښځینه کارکوونکو ته وویل چې یوازې هغه کسانې د کار اجازه 

 لري، چې سړي د هغوی کار نه يش کولی. 
( له پیل څخه یې موسیقي بنده او د هرنمندانو د تحقیر او بې  ٤

او  انځورونه  آالتو  سامان  د  موسیقي  د  همدارنګه  عزتۍ، 
 . ویډیوګانې خپرې شوې

رسه د یوې میاشتې په ترڅ کې د موسیقۍ  د طالبانو په راتګ  
 د زده کړې مرکزونه او مؤسسې بندې شوې. 

کې د طالبانو د اطالعاتو او کلتور    ٢٠٢١د سپتامرب کال  ٨( په ٥
وزارت مرستیال وزیر، احمدالله وثیق، د ښځو ورزش ”نامناسب 

 او نااړین“ وګڼو. 
ړو وزیر  ، د طالبانو د لوړو زده ک٢٠٢١د سپتامرب کال    ١٢( په  ٦

يب يب يس ته وویل چې جنسیتي تفکیک به د نجونو او هلکانو 
کړي.   پلی  اعامل  کې  پوهنتونونو  ټولو  په  ترمنځ  کړیاالنو  زده 
وروسته له یو څه مودې هغوی د ښځو د درس ویلو وختونه او 

 . ورځې هم بدلې کړې 
په  ٧ د سپتامرب یې د هغه   ١٧( د ښځو وزارت یې منحل کړ. 

 امربااملعروف او نهی عن املنکر ته بدل کړ. وزارت نوم يې د 
کې یې د لېسې او منځي ښوونځي    ٢٠٢١د سپتامرب کال    ١٧( په  ٨

نجونې له زده کړو محرومې کړې. فکر کېده چې راتلونکی کال  
د حمل    ١٤٠١به د نجونو پرمخ ښوونځي پرانیستل يش، او په کال  

هغوی   ٢په   طالبانو  خو  والړې؛  ته  ښوونځیو  خپل  په    نجونې 
 اوښلنو سرتګو بېرته کورنو ته راستنې کړې. 

کې ښځې په تلویزیوين برنامو   ٢٠٢١( د نوامرب په میاشت، کال  ٩
کې له راښکاره کېدو منع شوې او دستور ورکړل شو چې ځانونه  

 مکمل وپوښي. 
کې په ښځو د سفر محدودیتونه    ٢٠٢١د دسمرب، کال    ٢٦(  ١٠

ولګېدل او ورته وویل شول چې له پالر، ورور، مېړه او زوی بغیر  
 کیلومرتو د زیات سفر حق نه لري.   ٧٢له 
کې له محرم بغیر له هېواد بهر ٢٠٢٢د فربوري، کال    ٢٤( په  ١١

 تګ منع اعالن شو. 
څو میاشتو کې د معرضو ( د طالبانو د حاکمیت په لومړنیو  ١٢

 ښځو پناه ځایونه ورک شول. 

کال  ١٣ میاشت،  جنوري  په  د    ٢٠٢٢(  حجاب  د  طالبانو  کې 
د می په هامغه کال د یو فرمان    ٧مراعتولو کمپاین پیل کړ او  

په ترڅ کې له ښځو وغوښتل شول چې په عام محرض کې باید 
خپله څېره وپوښي، ګنې د هغوی ”سړی یا مېړه“ به مجازات 

 ړي. ک
کې د موټر چلوونکو زده کړن    ٢٠٢٢( د می په میاشت، کال  ١٤

 . ځایونو ته دستور ورکړل شو چې ښځو ته زده کړې ورنه کړي
کې د بهرنیو ژبو د زده    ٢٠٢٢( د سپتامرب په میاشت، کال  ١٥

کړو مرکزونو ته په کابل او ډېری نورو والیاتو کې دستور ورکړل  
تر وخته پورې، ښځینه    شو چې د ښځینه معلامنو د استخدام

زده کوونکو ته حق نه لري چې ټولګي رشوع کړي. په هامغه  
 میاشت کې نجونو له دیني ټولګیو او جوماتونو هم منع شوې. 

( د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې چې د کانکور ازموینې  ١٦
له   نجونې  شو.  محدود  انتخاب  رشتو  د  لپاره  نجونو  د  وې، 

مالداري، ساختام  له زراعت،  او معادن رشتو کې  ين انجیرني 
 زده کړو منع شوې. 

، د ښځو او سړیو لپاره پارک ته د تګ  ٢٠٢٢د نوامرب    ٢٧( په  ١٧
ورځې مشخصې شوې. په همدې میاشت کې د ښځو ورزيش  

 ځایونه او حاممونه هم تعطیل شول. 
، ښځینه فارغ التحصیالنې له پوهنتون  ٢٠٢٢( د دسامرب په  ١٨

 ځلو څخه منع شوې. دباندې د جشن منان 
 ، نجونې له لوړو زده کړو منع شوې. ٢٠٢٢د دسامرب  ٢١( په ١٩
، طالبانو ښځینه کارکوونکې له دولتي او  ٢٠٢٢دسمرب    ٢٤( په  ٢٠

 غیر دولتي خارجي او داخيل مؤسسو څخه منع کړې. 
ترقي   د  او  دی  نه  داستان  ښوونځي  او  ښځې  د  ټول  دا  خو 

ته نه دي رسېديل. ښځې    غوښتونکو او مرتجعانو هیلې ال پای
دا ځل ډېرې ځواکمنې او په الهام بښونکې ډول، له پخوا د خپلو 
حقوق د دفاع لپاره والړې دي. په دې وروستي یونیم کال کې،  
د هېواد ښځې، د مظلومیت د داستان اصيل قهرمانې وې/دي.  
د تعلیم او آزادي نوی فصل او بهار به ډېر ژر بېرته را زرغون 

ل به زموږ خلک د ترقي او تقویت لپاره ډېرې کلکې  يش، او دا ځ 
 پایې جوړې کړي او د انګېزې او مهارت نوې څپې به ولري.  

 نړیواله ورځ مبارک او د یوه آزاد سبا په هیله.   ٨د مارچ 

http://www.dawatmedia24.com/


51 | P a g e  

www.dawatmedia24.com  

  

 

 د دې ګڼې اديب څېره 

 لېمه ودان
لېمه ودان د محمد طاهر ودان لور او د محمد ظاهر ملسۍ 

ل کال د وردګو والیت په چک ولسوالۍ په ۱۳۸۳ده. په 
کړې یې په خپل  ږېدلې ده. لومړنۍ زدهېخېلو کې زغني

کيل کې کړې دي؛ خو کله چې کابل ښار ته راغلې 
ونځی یې له منځنۍ)متوسطه( دورې څخه پيل کړی، وښ

ۍ)ابتدایه( دوره یې نه ده لوستې، یعنې د ښوونځي لومړن
له همدې امله یې ښوونځی هم په کم سن پای ته رسولی. 

کال د کابل له چهار قلعه چهار دهي عايل لېسې  ۱۳۹۷په 
کال کې د کابل پوهنتون  ۱۳۹۸څخه فارغه شوې ده او په 

ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې ته بریالۍ شوې. اوس 
کړیاله ده. د ېیم ټولګي زدهمهال د پښتو څانګې د در

لیکوالۍ استعداد یې د ښوونځي له دورې وررسه و؛ خو 
مسلکي لیکل یې د پوهنتون له دورې پیل کړي. لنډې 
کیسې یې په وېبسایټونو او مجله کې خپرې شوې دي. 
اغلې ودان وایي چې ډېر زر به یې لنډې کیسې په یوه 

هم کار  ټولګه کې راټولې کړي. نوموړې د ژباړې په فن

کړی، د ) د خزانې په سمڅو کې وینې( تر رسلیک الندې 
ناچاپ ژباړلی پولیيس ناول لري. نوموړې د خپل ذوق له 

 مخې شاعري هم کوي.

 د نرث بېلګې:

 کوم یو دی؟
د   واخیستل.  وهم  خلک  ټول  شول،  دننه  ته  کيل  موټره  درې 

وه.    کورونو له خوا یوه زړه ښځه په بيړه ورروانه وه. نژدې لوېدلې 
له موټرو ښکته شوي کسان حیران والړ و. ښځه ورورسېده. الس  

 او پښې یې رېږدېدل. په سوې ساه یې وویل: 
 کوم یو دی؟؟؟ -

والړو کسانو یو بل ته حیران حیران وکتل، یو رامخکې شو. ویې  
 ویل: 
 پاکوونکي یو. اجاڼۍ! جنازه نه ده، ماین  -

 دوزخ 

په نرۍ پوله ګړندۍ روانه وه. تیندک یې وخوړ. لور یې له السه  
 پرېووت. بېرته یې راپورته کړ. له ځانه رسه یې وویل:   

dawatafghanmedia@gmail.com 

http://www.dawatmedia24.com/


52 | P a g e  

www.dawatmedia24.com  

 نن ګوندې غوسه نه يش.  -

شېبه وروسته لویه پنډه په رس د کال په دروازه دننه شوه. شفتله  
 یې ال له رسه نه و ښکته کړې، چې له کوټې پرې ورچيغه شوه: 

وې!   - والړه  کې  الر  په  چارسه  له  بیا  شې!!!  مه  ښاده 
 مردارې! د کور ټول کارونه پراته دي... . 

ال غږېده، نجلۍ د کور په کارو لګیا شوه. دې وخت کې د دې 
یې ملر  پ بنګړي  او  راووته، سرتګې  له کوټې  نجلۍ  بله  ه عمر 

برېښول. په انګړ کې والړې نجلۍ خپل مړوند ته وکتل، زخم و،  
 ړستونی یې پرې راکش کړ. دې وخت کې له کوټې غږ راغئ:  

 لورې! مه وځه سور ملر دی، رنګ دې تورېږي.   -

 یل:  جارو په الس، په انګړ کې والړه نجلۍ حیرانه ودرېده. ویې و

 که چا دوزخ لیدلی نه وي   -

 مور یې میره کړې چې دوزخ وروښایینه

 اترنګ 

 د کال دروازه راخالصه شوه، ماشومې ورمنډه کړه: 

 ابا!!! نکریزې دې راوړې؟؟  -

سړي د غاړې دسامل په تندي تېر کړ، د مخ ګونځې یې ورکې  
شوې. جیب ته یې الس کړ، نکریزې یې ورته  ونیوې. نجلۍ  

 کوټې ته الړه.  بېرته په منډه

 *** 

د سهار ملر په کيل ملنه غوړولې وه، نجلۍ نوې جامې اترنګ  
په السو له کال غلې غلې راووته؛ لکه غال یې چې کړې وي. د  
کيل نور ماشومان هم په ښایسته ښایسته جامو کې راوتيل و،  
لوبې یې کولې. زړه نا زړه ورروانه شوه. د دې په لیدو ټول په 

ونه شاته پټ کړل. د کور په خوا یې منډه  خندا شول، دې الس
کړه، پالر یې په کوټه کې ناست و، تر څنګ یې کېناسته، په  

 غرېو یې وویل: 

 ابا! د ادې د السونو رسه کول زده و؟ -

سړي مخ بلې خواته کړ، سرتګې یې ځلېدې، غرېو د څه ویلو  
. په سرتګو کې یې هغه صحنه تاوېده، چې میرمن  کړهاجازه ورنه 

 یې په رسو السو د مسافرو له کیښتۍ د سیند زړه ته ښکته شوه.  

 پور

کې انګازې کولې. د    ګړندیو ګامونو یې د روغتون په دهلېزونو 
مايل خونې ته ودرېد. تر کوچنۍ شیشې یې کاغذ ورکړ. هغې  

 وکوت، ویې ویل: 

 زره. لس -

 څو!؟  -

 زره. لس -

 سړی په شا شو، غيل یې وویل:

 نه یې لرم.  -

راوایست.   یې  مبایل  کړ،  الس  یې  ته  شو، جیب  روان  بیړه  په 
شو.   راستون  مړاوی  وروسته  ساعت  ووت.  کتلې.  یې  شمېرې 

ه دهلېز کې راټول و. ښه شېبه ټول غيل و. ده په وار ډاکټران پ
هر یوه ته سرتګې نیولې چې د یوه له خولې یوه خربه راووځي.  

 یو رامخکې شو، ویې ویل: 

 ډېر وځنډېدې، مور ښه ده خو ماشوم... .  -

 بل ورغربګه کړه: 

 که په وخت راغلی وای ماشوم هم ژغورل کېده.  -
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 مل نویسنده: عبدالوکیل سوله

 برګردان ازپښتو به دری:عبدالقدیر فضلی
آفتاب طلوع می کرد وغروب. اما آفتابی منودار منی شد.  هر روز   

جز فضای گردآلودو ابری. توفانی تند شب وروز تاخت وتاز داشت، 
جان  شهربی  برتن  ازالشخوران  سندگدلی  لشکر  گویی  که  چنان 
شهرافتاده اند.تا شهررا تکه تکه کنند. ودرپی آنند که دارو ندار شهر  

بپاشند.پالستیک ها و کثافات  و کوچه ها وپس کوچه هایش از هم  
چنانی  آن  رقص  به  هارا  آن  وتوفان  اند  شهرپراگنده  های  درخیابان 
واداشته است که هیچ رقصنده یی نخواهد توانست با آنها همپایی 
کند. سیمها و پایه ها برق سوخته اند و ازهم پاشیده. شهر با گذشت 

شنرتی به هرروز و هر شب با جوم متواتر و خرابگر توفان چهرهء خ
جرات  توفان  اندوازبیم  مانده  ها  درخانه  مردم  گیرد.  می  خودش 
بیرون آمدن را ندارند. مگربه ندرت می بینی که بعضی هادرمواقع  
اضطرار وکاررضوری، با صورتهای پوشیده ورسعت متام ازخانه های  
شان بیرون می شوندوبه زودی میخواهند تاخیابانها را ترک کنند به  

شان   های  وگاهی  خانه  خاکباد  توفان،  بیشرت  تاازآسیب  بربند  پناه 
 ازرضبه های ژاله وباران های شدید درامان مبانند. 

ست از ای مجلل که گویی قرصیجرنال در یک ساختامن پنج طبقه
بازماندگان شاهان قدیم کابل کنار همرس جوان خود خوابیده است.  

پنجره  خوردن  هم  به  جرن صدای  باشکوه  قرص  رسارس  در  ال ها 
های راکه اودرآنها اشرتاک کرده است ، در ذهن انسان تداعی جنگ
بیدار شدن می به  اما زن و شوهر مانند قرص خورده ها میل  کند، 

ندارند. چندین ساعت بعد؛ دقیقا مشخص نبود که تا هنوزچه زمانی  
از خواب شان گذشته بودکه صدای ناشناخته یی از اثر اصابت چیز  

از خواب بیدار می کند. خانم جوان با نگاه ریز  ی ، همرس جرنال را  
از   آهسته  کردهو  ورانداز  دقت  به  را  اطرافاش  خاص  آرامش  و  بین 

شود و جلوی پنجره می ایستد. در جادۀ اصلی که از  جایش بلند می

های   شیشه  اند،  کرده  برخورد  هم  با  موتر  دو  است،  منایان  پنجره 
پوش را  جاده  از  بخشی  خون  مقداری  و  ازاین شکسته  است.  انیده 

یابد.    راه منی   اتفاق به دل ملکه ی جوان قرص جرنال هیچ اندوهی را
می بر  پنجره  پیش  از  آرامش  با  همچنان  جلوی  خانم  در  و  گردد 

ایستد.جرنال هنوز هم در خواب عمیق است، از آن دست می  جرنال  
شود در اساطیر جستجو کرد و اگر از خواب  که فقط میهایخواب
هایش بدرد زمان حال نخورند. همرس جرنال شود، شاید سکه  بیدار

شویی که در سمت چپ اتاق اتاق را ترک می کند و به سوی دست
با نرمی که نجیب رود، شیر را باز میاست، می کند و به صورتش 

گیرد، زند و راه آشپزخانه را میزاده ها در رفتار شان دارند، آب می
یخچال   از  را  آب سیب  خواب  بر میگیالس  اتاق  به  دوباره  و  دارد 

داخل می شود، مقابآلیینه بزرگ اتاق می استدو خودش را به دقت  
می رامرتب  موهایش  و  کند  می  می نگاه  رس  را  سیب  آب  و  کند 

می ومزه  مزه  دهانش  میز  کشدودر  روی  را  گیالس  بعد  کندو 
گذارد و یک شانۀ بزرگ را از جعبه آرایش برمیدارد، آن را روی می

که  زلف های بلند خود باخیال ارام می کشد. جرنال نیز مانند این
کس او را تکان داده باشد، ناگهان از خواب اساطیری خویش به زمان  

 گردد. حال بر می
بی   سبزش  و  کشیده  چشامن  که  شده  باعث  جوان  بانوی  نگرانی 

اشاره می کنند.  انگار  نظرمی رسید  به  بپرد.  پایین  و  باال  به  محابا 
 ایستدومی پرسد:کند و رو به روی جرنال مییی مکث میهلحظ 
 آیا من بیدارت کردم؟  –
برد، جرنال که هنوز در برزخی میان بیداری و خواب به رس می  –

خودش را کج و راست می کند و فاژه می کشد و با لطافتی که تنها 
 دهد: ها بر می آید کوتاه پاسخ میاز عاشق پیشه

 نخیر عزیزم.  –
با  ملکهء   جرنال  قرص  حلقه زیبای  که  می انگشتی  درآن  املاس  ی 

 گوید: درخشد، به سمت جاده اشاره کرده ومی
آشغال    ها پر از شیشه، خون وچندین موتر تصادف کرده و رسک  –

 شده است. 
کوه  در  که  زمانی  مثل  دقت  به  به  را  طرفش  چهار  ها  جرنال 

شان  می دشمنان  کمین  از  کنند، خواستند،  گیری  بررسی    پیش 
خيزد و کنار همرسش می ایستد و می  کند. به کندی از جا میمی

 خندد: 
تصادف- این  از  نه  فهمیدم،  چیزی  توفان  از  نه  اشاره  من  که  های 

 کنی و نه هم از خودت.می
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می نگاه  مستقیم  سویش  به  جوان  پرش خانم  از  دیگر  و  کند 
می چشم نقش  را  لبانش  روی  ملیحی  لبخند  نیست،  خربی  هایش 

 ندد:ب
دوست   – را  خوابت  بیشرت  من  از  انگار  که  بودی  خواب  طوری 

 داشتی؟
ها  گویی جرنال هنوز هم خواب است، دهنش را باز می کند، دست

می خمیازه  کشیده،  جلو  به  را  سینه  و  عقب  به  صدای را  و  کشد 
 کشد:هایش را میهای دستاستخوان 

بیش-  تو  از  را  چیزی  دارد  باشمامکان  داشته  دوست  کابوس تر  ؟ 
 دیدم. 

جرنال از پیش پنجره دور شده دوباره روی تخت مجللش که با روکش 
آراسته است، نشست. همرسش هنوز هم در کنار پنجره   ابریشمی 

 ایستاده بود:
که هایهای درهم و برهم و خطرناک دیدم، خوابمتام شب خواب  –

 گویا حقایق زندگی من باشند، ای کاش کابوس نباشند. 
 از به او نگاه کرد: همرسش با ن

 چه خوابی عزیزم.  –
از رس می   داستان شیرین خوابش را  به زودی  اما  به فکر می رود، 

 گیرد:
 می دانی با چه کسی در جنگ بودم؟  –
 با کی؟  –

بلند شدن جرنال از روی تختش حکایت از شکوه می کند که باید به 
را   شانه  شدن  بلند  از  پس  اندکی  و  گردد  سزاوارش  می زودی  باال 

دارد و سپس کنار پنجره می های خاص نظامی بر میو قدم   اندازد
 ایستد:

 با مارشال.  –
 همرسش شوکه می شود:

 کدام مارشال؟  –
جرنال از پنجره به تپه ی بزرگی که مرشف بر کل شهر است، با ابرو  

 کند: هایش اشاره می
موظف به  هامن مارشالی که روی قرِب بزرِگ آن یک تولی عسکر    – 

 نگهداری است.
  همرسش به تپه ی بزرگ خیره می شود و در چشامن زیبایش پرش 

 شود و از جرنال با تعجب و مالیمت می پرسد: دوباره ظاهر می
 مگر دوستت نبود؟  –

 جرنال رسش را تکان می دهد: 

با هم زیاد مواجه شده بودیم. گلنار   بله دوستم بود، ما در جنگ    –
مین است ،گهی پشت به زین و گهی زین به جان! جنگ و سیاست ه

 پشت. 
با بیان این جمله مقابل تصویر بزرگ مرد گندم گون با صورت پف  

 کرده و بینی پهن می ایستد و تصویر را از میخ جدا میکند: 
 هایش یاد کرد. او اکنون م رده است و باید از خوبی –

 او به عکس اشاره کرد و به همرسش میگوید: 
اره راچه کسی برایم داده است، او این را به من داده این چهار ست  –

 است.
 تصویر را دوباره با احتیاط روی دیوار آویزان کرد:

او را در خواب   – آمد که شب  یادم  به  منی دانم، دیروز چه گونه 
 دیدم. 

دوباره کنار پنجره ایستاد. چشامنش به منارهای سفید مارشال که 
 رارداشت، افتاد. روی تپه مرشف به پنجره استوار ق

هایم از دیروز به این طرف مرا به چه فکر وا داشته میدانی ؟ خواب  –
 است؟

این مثل  باربا  همرسش  چندین  با  زبانش  باشد،  در گم شده  که رس 
 حرف چه را تکرارکرد:  سکته گی

 چ چ چه؟  –
جرنال که هنوز هم صورتش به سمت تپه ی بزرگ بود، درست مثل  

ر داده شده باشد، راست ایستاد، و به همرس  رسبازی که به او دستو 
 خود با صدای بلند گفت: 

 می خواهم من هم مارشال شوم.  –
 نگرانی همرسش بیشرت شد: 

 برای چی؟ –
 جرنال صورتش را چرخاند و در آیینهء مقابل، خودش را نگاه کرد:

 برای این که رس قوماندان اعلی متام قوای مسلح شوم.  –
 همرسش کنجکاو شد: 

 قوماندان اعلی که باید رییس جمهور باشد.  رس –
 جرنال لبخند زد و با غرور پاسخ داد: 

 من هم می خواهم رئیس جمهور این کشور شوم.  –
 همرسش با نگرانی و ترس: 

 می خواهی کودتای نظامی کنی؟ – 
 جرنال مشت محکمی به بازوی پنجره کوبید: 

 می خواهم انقالب کنم.  –
رو به روی شوهرش ایستاد، باحرکت   به سمت پنجره رفت و  خانم  

 دادن دستانش حرفش را ادامه داد: 
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کشور را به این روز و حال رسانده. از روزی که به دنیا   انقالبها     –
 آمده ام، خون است که می ریزد.

 دست خود را روی شانه جرنال گذاشت:
لطفا بیشرت از این برای خودت دشمن خریداری نکن، اکنون چند   –

 دیوار و نگهبان در اطراِف خودت هست؟ 
 جرنال او را در آغوش گرفت: 

ولی من می خواهم این دیوارها را از میان بردارم و در رسارس کشور    –
دشمن   نه  و  کند  فرار  داخلی  دشمن  نه  تا  بسازم  بزرگی  دیواری 

 خارجی وارد شود.
اه  جرنال دوباره دستهایش را از آغوش او عقب کشید. به تپهء بلند نگ
 کرد. دوباره صورتش را به طرف همرسش می چرخاند و می گفت:

می دانی از روزی که مارشال با این دنیا وداع کرد، اوضاع چقدر    –
تغییر کرده است. دشمن در هر کوچه پنهان است. اگر اوضاع به  
همین شکل ادامه یابد، ممکن است هر شخص به یک دشمن تبدیل  

 شود.
 می کند:همرسش حرفهای او را قطع 

 ولی در زمان مارشال هم همین طور بود.  –
 جرنال خواست دلیلش را توضیح بدهد:

 میدانی چرا؟ـ –
 چرا؟ –
زیرا مارشال زیردست بود و او به دستوِر شخِص دیگری جنگ می    –

 کرد، اما من می خواهم خودم جنگ را رشوع و ختم کنم. 
جلو  املاری  در  که  وصلح”  “جنگ  رمان  به  نگاهی  همرسش 

 می اندازد: قرارداشت، 
 ماننِد ناپلبون بوناپارت، مانند مارشال تیتو؟  –

 جرنال دوباره زنش را در آغوش گرفت و پیشانی اش را بوسید: 
خودت،   – موجودیت  در  هرگز  من  من.  تاریخِ  عزیِز  معلِم   ، دقیقاً 

 شکست نخواهم خورد. 
ا همرسش لبخند می زند و موهای پراکنده اش را از روی صورتش ب 

 دست کنار می زند. 
 ولی خودت این طرح را چگونه عملی می کنی؟  –

 جرنال باز به تپه نگاه می کند و صورت خود را دوباره می چرخاند.
نگران نباش، من مدتهاست که روی این طرح کار می کنم و لشکر    –

 بزرگی از حامیانم برای این امر حارض و آماده است. 
 چطور؟  –
همراه یک لشکر بزرگ، به مقربه مارشال حمله  طوری که من به    –

 خواهم کرد. 

 همرسش از تعجب تکان می خورد:
 چرا؟ –

 جرنال آهسته جواب داد:
 دریشی اش را می دزدم و قرب او را خراب می کنم.  –

 همرسش بی اختیار روی پیشانی خود زد و چشمهایش را کشید:
اِن مارشال چه انجام این کار به قیمت دشمنی باهواداران و وارث   –

 فایده ای دارد؟
 جرنال با آرامش توضیح داد:

 فایده اش اینست که سنت میراثی مارشال شدن را پایان ببخشم. –
 وی سپس توجه همرسش را به داستاِن وصیِت مارشال جلب می کند:

میدانی، گلنار، وصیت مارشال این بود که بعد از او تا ده سال هیچ    –
د، و حتی پس از آن، حق این مقام عالی  کس دیگری مارشال منی شو 

 نظامی متعلق به خانواده اش می باشد. 
 اما همرسش وصیت نامه را غیرقانونی می داند:

 ولی وصیت او که مهم نیست. –
 نه، گلنار، وصیت او قانونی و حکم رییس جمهور وقت است.  –

 همرسش به دریشی جدید جرنال در املاری لباسها نگاه می کند.
 با دریشی و نشان او چه کار داری؟ولی  –

 جرنال، فضیلِت داستاِن آن را با آب و تاب چنین بیان کرد: 
از املاس    – آن  )پارچه( ویژه است و نشان های  تکه  او یک  دریشی 

 است.
 خو ، خو ماننِد املاِس کوِه نور؟ –

 جرنال رسش را تکان می دهد: 
این، روی دریشی اش َدم و    – چ ف هم کرده  بلی عزیزم، عالوه بر 

 است.
 همرسش دلیل آن را پرسید: 

 یعنی هیچ گلوله یی موقع جنگ به او اصابت منیکند؟  –
بله، مارشال اگر تجربه و دانش فراوان از جنگ داشت، او یک مالی    –

 متام عیار نیز بود. 
را  بزرگ  شانهء  دوباره  رود،  می  آرایش  جعبه  نزدیک  همرسش 

می   آیینه  مقابل  در  و  و  برمیدارد  شده  موهایش  مرصوف  ایستد. 
 سلسله ی صحبت با جرنال درباره برنامه جرنال را از دست منیدهد: 

 خوب، حاال به من بگو این حمله را کی آغاز خواهی کرد؟  –
همرسش می دید،  جرنال که همزمان هم به تپه ی مقابل و هم به  

 پاسخ داد:
 در شب های نزدیک.   –

 دستش افتاد.همرسش تکان خورد و شانه از 
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 راستی؟ –
بله، من شش ماه است که روی این طرح کار می کنم و جسور ترین    –

جنگجویان را از رسارس کشور دعوت کرده ام. همه شان برای حملهء  
 من به قرب لحظه شامری می کنند.

او نزدیک می شود و دستهایش را َدوِر گردنش  همرسش دوباره به 
 حلقه می کند: 

 زی خودت را آرزو می کنم. پادشاه من، پیرو  –
 جرنال او را با متام قوت در آغوش می گیرد: 

 ملکهء آیندۀ من، من خسته ام، خواب دوباره به رساغم آمد.  –
 دستش را گرفت. 

 دوباره میخوابم، به اسرتاحت رضورت دارم.  –
 بر روی فرش دراز کشید: 

  وسواس مارشالی و اجرای برنامه من چنان در رگهای وجودم ریشه   –
 کرده است، مانند طوفانی که در خیابانها و کوچه ها می گذرد. 

نیمه شب است. طوفان هنوز ادامه دارد. آسامن چنان ابر است که  
میده می بارد.  -در فاصلهء یک مرت انسان دیده منیشود. باران میده  

لشکر جرنال به تپهء بزرِگ مقربه مارشال رسید، اما باالی تپه یی که  
زیار  آن  روی  باال  بر  هنوز  بود،  ساخته شده  مارشال  مقربه  بزرِگ  ت 

نشده بودند که از دور صداهایی وحشتناک از مقربه مارشال به گوش 
 رسید: 

 ایست، حرکت نکنی. –
جرنال مانند چوب یخ زده جابجا ایستاد شد و چنان وحشت زده شد  

 که گویی در قرب، توسط نکیر منکر مورد بازجویی قرار می گیرد.
نگهبانان مقربه نبود، زیرا همه در خواب بودند و حتی اگر   ترس او از

بیدار هم می بودند، جرنال برای مقابله با آنها آماده گی کامل گرفته  
بود. مانند اینکه به زمین میخکوب شده باشد، جابجا ایستاد شد و 
گوشهایش را راست گرفت. نگاهی به تپه ی جلوی خود کرد، هیچ 

رد انگار مارشاِل مرده با شمشیر در دستش، کسی را ندید. او فکر ک
جلوی او سبز شده و حاال گردن او را می زند. از ترس، راه فرار را در 
پیش گرفت. به عقب برگشت، ولی همینکه صورتش را چرخاند، هیچ 
کس نبود. همه حامیانش را ماننِد اینکه باد برده باشد، ناپدیدشده  

انند کسی که روی گلویش چاقو می بودند و او را تنها مانده بودند، م 
اندامش به لرزه شد. خودش را آهسته برای فرار آماده می   کشند، 

 کرد که ناگهان از قرب مارشال صدا بیرون آمد:
 کجا فرار می کنی؟  –

این صدا او را بیشرت زمین گیر کرد، صدایش در گلویش خفه شد،  
ی هنوز هم کسی اما بر خود فشار آورد. صورتش را دوباره چرخاند. ول

 را منی دید. آهسته از دهنش خارج شد: 
 خانه می روم.  –

 صدای دیگری از قرب بیرون آمد:
 دنبال چی آمده بودی که حاال بر میگردی؟  –

به دهانش   بگوید. فوراً  باشد، منیدانست چه  اینکه الل شده  مانند 
 آمد و با صدای لرزان پاسخ داد:

 برای مارشال صاحب دعا می کردم.  –
این از قرب هاصداهای وحشتناِک خندهء مردگان بلند    و با  همزمان 

از قرب   لرزاند. در میان خنده ها، صدایی  شد که متام گورستان را 
 آمد:
دعا به قربستان منی آید. به من بگو،   هیچ کس نیمه شب برای    –

 برای چه آمده ای؟ 
جرنال غرق عرق شدو بدنش مانند آتش گرم شد. رنگش پرید و دست 

اچه شد، او منی دانست از کدام راه و چگونه فرار کند و چه دروغی پ
دوباره   دهد.  نجات  عذاب  این  از  را  خود  بتواند  تا  کند  را رس هم 

 صدایی از قرب آمد: 
دروغ نگو، من می دانم، تو برای دریشی من آمده ای، می خواهی  –

 آن را بگیری؟ 
یشد، پاهایش  در بدِن جرنال، آتش شعله ور بود، صدایش شنیده من

به  را  نگاه منیکرد. چشمهایش  به قرب  دیگر  و  بودند  بی حس شده 
زمین دوخته و رسش را پایین آورده بود. به آرامی، مانند یک متهم، 
که برای پوشاندن جرمش تالش می کند ، به سوالهای بازپرس دروغ  

 بگوید، گفت: 
 نه آقا، شام اشتباه می کنید. من برای شام دعا می کردم.  –

 صدای ترسناِک دیگری از قرب بیرون آمد:
 دروغ نگو، من متام حرفهای دلت را شنیده ام.  –
 نه آقا.  –

 صدای دیگری از قرب بیرون آمد:
انکار نکن، اما دیگر این کار را نکنی. با این کار احمقانه ات مارشال   –

 نخواهی شد، جرنالی را نیز از دست خواهی داد.
ه سکوت حاکم شد. اما به زودی صدای صدا ناپدید شد. بر فراز تپ

 دیگری از قرب قلب جرنال را لرزاند:
اگر من مرده ام، آنهایی که به زور شان من این رتبه را به دست   –

آورده ام، هنوز زنده هستند. آنهایی که در زنده گی برای کسی به 
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های   رتبه  و  ها  درجه  حفظ  به  قادر  همچنین  گیرند،  می  رتبه  زور 
 نیز هستند. مردگان خود 

کوه   از  که  این  مثل  انداخت،  به وحشت  را طوری  این صدا جرنال 
بزرگی سقوط کند، لرزید و آب دهانش خشک شد، رسش چرخید و 
به  قربستان  از  طوری  چرخید،  روی رسش  زمین  لرزه،  زمین  مانند 
در   نکرد.  نگاه  به سمت قربستان  دیگر حتی  فرار کرد، که  رسعت 

بلند زد و دیگر به خود نفهمید و کلمه اش را همین لحظه، یک جیغ  
 گفت: 

و ل اللّهِ  – ٌد رَس  َحمَّ  آل اِلََه ااِّل اللّه  م 
دید  وقتی  تپید.  می  دیواری  ساعت  مثل  قلبش  نشست،  راست 
همرسش در کنارش نیست، رضبان قلبش بیشرت شد. به اطراف خود  

 نگاه کرد، ترسید. با صدای بلند گفت: 
 گلنار! –

 د یک رسباز آمد: همرسش مانن
 مثل اینکه باز ترسیدی؟  –

 مثل کسی که با یادآوری شکست خود هم می رشمد و هم می ترسد:
 چی بگویم! بله، ترسیدم، اما تو چطور مرا تنها گذاشتی؟  –

 همرسش دست خود را روی شانه اش می گذارد: 
می دانی، خوشحالی و افکار مارشالی تو، اگر برای تو خواب آورد،  –

واب من را ربود، به همین خاطر من برای دیدن یک فیلم به ولی خ
 سالن بزرگ رفتم. آیا می دانی کدام فیلم را دیدم؟ 

 کدام فیلم؟  –
 نا پلیون بوناپارت. می دانی کدام قسمت آن جالب بود؟ –
 کدام قسمت؟  –
هامن قسمتی که همرسش او را، پس از ترصف بخش های بزرگی    –

گ های دیگری مانع می شود، اما او به خواسته از اروپا و آفریقا، از جن
های همرسش گوش منیدهد و عشق یک شاهدخت پولندی متایل به 

 جنگ با روسیه را تحریک می کند.
 جرنال حرفهای او را متام می کند:

 و شکست می خورد و متام امپراتوری او سقوط می کند.  –
نگاه می کند.  جرنال از جایش بلند می شود. دوباره از پنجره به تپه

 چرخاند: صورتش را به طرف همرسش می
 می دانی گلنار، من نیز از تصمیم خود منرصف شدم.  –

 همرسش از خوشحالی از جا می پرد. 
ممکن    – همیشه  پیروزی  نربد  هر  در  چونکه  خوب،  بسیار  خوب، 

نیست. می دانی، که من می خواستم مخالفت خود را با این موضوع  
 انستم که تو فقط به حرف خودت گوش می کنی.ابراز کنم، اما می د

 جرنال خندید و دست روی سینه اش گذاشت: 
 خیر باشد، باقی همه چیز را به میل خودت انجام میدهم.  –
حاال که به حرفهای من گوش می کنی، بیا که اول از این اتاق رشوع    –

نگاه  ی مقابل به مقربه مارشال  کنیم. من دیگر منیخواهم که در تپه
 کنم.

 جرنال او را محکم در آغوش خود می گیرد. 
 من هم دیگر از این تپه می ترسم.  –

ـ پس اګر موافقی، بیا اولرت از همین قرص و از همین اتاق آغاز به کار  
کنیم، خوب خواهدبود تا ازینجا کوچ کنیم تا دیګر چشمم به تپه ی 

 مقابل وقرب مارشان نیفتد. 
 ګرفت: جرنال او را محکم در آغوش

 ـ نه ګلنار، نه، ازین قرص کوچ نخواهیم کرد. 
خامنش خود را از آغوشش رها منود، مانند یک عسکر مقابلش ایستاد 

 و با صدای بلند ګفت: 
 چرا؟ –

 جرنال خندید، دستش را باالی شانه ی ګلنار ګذاشت: 
که بخاطری  باشکوه    ـ  و  بلند  های  همچانی    قرص 

 قدرت نیز اند.   هایاند، سمبول  ثروت   سمبولهای  که
فرو رفت، فکر  به  ولی   خانم  به زمین دوخت،  را  دوباره     چشامنش 

 بدون تاخیر به طرف جرنال دید:
دست    ـ از  نیز  را  قدرت   ، کنیم  رها  را  قرص  این  اګر  انګاری  می 

 داد؟  خواهی
جرنال دست او را ګرفت ، تا نزدیک کلکین برد، از پنجره ی ګشوده 

بعد بیر    به طرف با دستش   و  دید  ، بسوی خامنش  اشاره منود  ون 
 دوباره متوجه قرص ګردید: 

های هال  بزرګ،  باغ  محافظ،  ګارد  همه  این  آیا  دفاتر     ـ   ، شاهانه 
محل  و  سپورتی  میدان   ، آببازی  بزرګ  حوض   ، مالقاتها  مختلف 

 …. ورزش 
 خانم با ناز و کرشمه به سویش دید، با تبسم ګفت: 

 با صدها تن …. ـ و همه روزه دیدار ومالقات 
 ملس منود:  ګردنش را باانګشتانش  طوق طالیی

میخواهی چیزی بګویی ؟ میخواهی بګویی که چیزی کمرت از دربار     ـ
 داری ؟   شاهی

 جرنال خندید: 
 ـ پس خودت درین مورد شک داری؟
 ـ من درین مورد هیچ شکی ندارم. 

 ـ پس چی؟
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داری، رضورت کودتا و ـ پس در حالیکه تخت شاهی را در اختیار  
 انقالب چیست؟ چرا این شاهی کوچکت را از بین میربی؟ 

قدرمتند باشد، بازهم تحت    دیوانه، شاه کوچک اګر هر قدر هم   ـ
 امر پادشاه بزرګ است . 

شاه     ترا هیچګاهی    اما از روزیکه با من عروسی منوده ای و میبینم،   ـ
یشه او را در کاسه ی به آن اندازه تهدید نکرده، چنانکه خودت هم

 رسش آب داده ای. 
بلی واقعیت ـ  همین  ترس  از  من  و  است  چنین  حقیقیت   ،

را    میخواهم اش  حاکمیت  باید  پیشدستی مناید،  او  که  آن  از  قبل 
 رسنګون سازم . 

رفت ، در مقابل آن ایستاد، کتاب » تاریخ     به سمت املاری   جرنال
 خامنش قرار داد: جهان « را برداشت ، آن را در مقابل چشامن

ـ اګر چنین است، پس چرا ناپلیون تنها به فرانسه اکتفا نکرد ، چرا 
 خود را تااینجا و بعد تا براعظم هند رسانید؟   سکندر مقدونی

خانم مانند شاګردی که دریکی از صنوف پوهنتون به لکچر استاد 
رفت . فرو   نهاده باشد، سخنان او را می شنید ، به فکر  تاریخ ګوش

 مانند خواب آلوده ها خاموشانه ګفت : 
 ـ همینګونه است!

 ـ چطور، چګونه دانستی که این طور است ؟ 
بی روانشاس     تبسم  مانند   ، بست  نقش  خامنش  لبان  روی  معنای 

 باتجربه تایید کرد : 
 ندارد.   واقعاً که عطش ثروت و قدرت پایانی  ـ

، پنجره ء باز را با نظر نفرت انګیز به سمت تپه و قرب مارشال منود
 خشم و عجله بست، هردودستش را روی شانه های جرنال ګذاشت : 

 به طرف آن تپه و قرب دیده منیتوانم . ـ اما من درینجا میرتسم و 
با   و  زد  بوسه  را  اش  پیشانی  آغوشش محکم فرشد،  در  را  او  جرنال 

 اطمینان ګفت : 
پنجره     دارم و این  ازین تپه نفرت   نرتس عزیزم، ازین به بعد من هم   ـ

 سازیم.   را فردا می بندیم و دیوارمی
خامنش مانند رقاصه یی مست از خوشی جست زد، او با خوشحالی 

 کامل ګفت: 
 ـ و ما در کجا اقامت خواهیم ګزید؟ 

منزل باالتر را     جرنال رویش را به سمت مقابل دور داد و با دستش
 نشان داد : 

 قرص اقامت میګزینیم . وما درمنزل باالیی در طرف دیګر  –
 انگلستان  –لندن 
 ۲۰۲۰می   ۱۵

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

  .کې وو خلکو خپل قضاوتونه وکړل ځکه عقل يې په سرتګو  

خو لومړىن کس د نصيحت لپاره فاحشه خانې ته تلىل وو او 
  .دوهم هغه د بوټانو د غال لپاره جومات ته 

عقل مو له سرتګو رس ته ور ستون کړئ او د يو بل په اړه له 
  .قضاوتونو تري شئ 

  :دا ومنئ

 هر د ږيرې واال مؤمن نه دى،

 هر خوږ ژىب چاپلوس نه دى،

 خنديدونکى خوښ نه دى، هر  

او هر څوک چې پىل روان دی يا پر بايسکل سپور دی، هغه  
 .غريب نه دی 

 ډېر زر قضاوت مکوئ 

 ی سپ ، کوتره او تور پیشو سره
یوې رسې پیشو یوه کوتره نیولې او ځغلوی یې  

ورټوپ یې کړ چې نابربه ورته د تور سپي پام شو، 
کوتره یې ترې راخپله کړه او په داسې حال کې 

سپي    تور ېدې،څ چې له خولې یې ناړې ورته څ 
  :ویلکوترې ته و 

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

  .خو اوس د سپې تر ژامې الندې یم

پیشو« خوړلې یا »تور  پر ما یې څه فرق، یا »رسې 
 « !سپي
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 ”ژړاد ښځې “
 سلیامن الیق

 
 د مارچ د امتې نيټې په پلمه 

 مه مې خندوه نارینه نه یم د خندا

 زه یوه ناره یم د غمونو د دنیا

 ستا په زندانو کې مې پېړۍ پېړۍ ژړيل

 نشته راکې توان نور د غمونو د ژړا

 زه د ژوند جوهر، د عشق ډېوه، د انسان مور ومه

 تا کړمه نانزکه د شیطان د مشغوال

 کله دې اسیره د ځنځیرو کړم د زرو

 کله دې کړیو کې بندي کړم د طال

 دا زما په الس کې کړۍ ندي اتکړۍ دي

 وینځیتوب دي براال زما د غوږ لښتۍ د

 زما د رسو پېزوان د غالمۍ د ذلتونو

 زما د غاړې هار مهار د ظلم دی د تا

 ما د آزادۍ یوازې نوم دی اورېدلی

 ژوند مې شو لوگی ددې عنقا په متنا

 زه په ټول تاریخ کې ملعبه ستا د شهوت ومه

 یا یوه تحفه د ستمگرو د رضا

 کله به چې خرڅه شوم نانزکه کنیزکه وم

 ښې به مې شوې ماتې هر ظامل ته په نڅاپ

 لرې له همځولو، له وطنه، له ملگرو نه

 سرتگې به مې پوچې کړې غمونو په ژړا

 الره د هوس کې هر فاسد د پټکي گل کړمه

 ځای کې د عزت بیا بې عزته د هر چا

 ستا شوه، امیري شوه، که میري شوه، که خاين شوه

 زما شو، که آفت شو، که ذلت شو، که بال

 اوس رارسه مات کړه د تاریخ دا ځنځیرونه

 ایسته کړه له الرې تور دامونه د جفا

 زه د انسان مور یمه، درنه یمه، آزاده یم

 دا د بندگۍ زولنې لرې که له ما

 کابل

۱۶/۱۲/۱۳۵۶ 
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 لنډه کیسه 

 

 حفیظ هللا تراب 

 

خورې! زه خو په بانو ستړې وم. څنګه شو ایمل جان مقرر 
شو؟ زما خو وراره دی، څانګه مې پر بل چا نه لورېږي، خو 
پالر يې وايي چې هغه نه وظیفه لري او نه بل کار. زما 

 همدومره وسه وه، نورې دا مرکې زه نه شم تم کوالی.

خدای پرده وکړي. د قسسمت خربه ده، ګنې ایمل ـ ستا دې 
خو راته په کلکه ویيل و، چې ټولو نه يې نومرې ښې وې. 
انګلیيس يې هم ښه یاده وه، خو ظاملانو ورته هسې بانه جوړه 

 کړه.

 ـ د څه يش بانه يې ورته جوړه کړه؟

ـ ورته يې وييل و، چې نور په هر څه پوهېږي، خو متدن نه 
 پېژين!

 متدن يې ال څه شی دی؟ ـ خورې دا

ـ والله که يې زه هم پېژنم، خو زما په فکر لکه چې ډېر 
 رضوري شی دی!!

ـ هۍ هۍ، کاشکې مونږ کره راغلې وی، ما به لټولی وی، 
 زمونږ خو ډک کور دی هر څه په کې شته.

دوی ال خپلو کې خربې کولې، چې ایمل کور ته ورننوت او 
 ترې پوښتنه وکړه:چې څنګه کېناست، نو د څانګې مور 

زه خو دې مقررۍ ته غوږ په اواز وم، خو اوس مې راته 
ار ونه کورندارې وويل، چې د میرات مړي متدن د السه دې 

شو؟! ولې لکه چې دا متدن ډېر سخت شی دی؟ د څانګې د 
 پالر نه به دې پوښتنه کړې وی!

ـ ترورې! دوی چې کوم متدن یادوي، په هغه ټول پوهېږي. 
متدن وايي چې نارینه ږيره او برېت وخرييي،  دوی دې ته

پتلون واغوندي او رس يې لوڅ وي. خو يوازې په دې يې هم 
ځه یا ښتسل نه کېږي، بلکې يو ښه متمدن هغه ته وايي چې 

خور يې لوڅ مخ په رسو شونډو وررسه هم کله نه کله ګرځي. 
په دفرت کې ښه متمدن هغه دی، چې رئیس ته يې هر وخت 

سۍ نه برناحقه خوله چینګه نیولې وي او که نور په له چاپلو
هېڅ هم نه پوهېږي، خو چې د شاهرخ خان غوندې جمپونه 

 . که خدای کول دا ځل به ګورو!او موسکا يې زده وي

 ـ څنګه لکه چې چا درته د کار وييل دي؟

ـ هو ترورې! یوه ملګري مې راته د يوې ډېرې ښې دندې خرب 
 به مې خدای کار وکړي.راکړی. په اونۍ کې دننه 

ـ کاشکې. زه به دا څو ورځې نور هم د څانګې پالر په هغې 
دغې بانې د ورکړې نه ایسار کړم، خو که دا ځل دې هم کار 
ونه شو، چې بیا دې له ترور نه ګیله ونه کړې. زما همدومره 

  وسه وه.

 ـ بالکل سمه ده.

څو ورځې وروسته ازموینه راورسېده. ایمل ټولې پوښتنې 
سمې ځواب کړې. په پای کې يې هره کرښه بیا بیا په غور 
رسه ولوسته. د هغه ټول ځوابونه داسې وو، لکه د څانګې د 
دعاګانو برکت چې هم په کې پروت وي. کور ته چې الړ، نو 
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ترور ته يې د خپل بریالیتوب خرب ولېږه. په سبا ته يې د 
کم انټروۍ ورځ وه. د کمپ يوه حامم ته الړ. وېښته يې 

نې کې يې خپلې ږيرې ته وکتل، نو فکر یکړل، خو چې آي
  یووړ. اخر ورته خلیفه وويل:

ـ وروره څنګه د ږيرې رسه څه وکړو؟ هغه لکه لېونی له خیاله 
ویښ شو. زړه يې و، چې د وظیفې لپاره ږيره وخرييي. له 
وظیفې رسه څانګه هم ور یاده شوه، خو چې په آيينه کې يې 

خپلې ږيرې ته وکتل، نو ښویه مخ ورته ډېر بد یو ځل بیا 
 ښکاره شو. په کرار يې وويل:

 ـ استاذه کمه يې کړه!

له دې ځایه زر زر کباړي بازار ته الړ. ټولې اویا روپۍ وررسه 
وې. په ډېرې خوارۍ يې يو ارت پتلون په پنځوس روپۍ 

واخیست. په تلوار تلوار د انټروۍ 
ځای ته ورسېد. حیران و، چې 

لون چېرته واغوندې؟! ښه و، چې پت
ويې کتل، نو د موسسې رسه نږدې 
جومات و. پتلون يې په بیړه 
واغوست او د انټروۍ ځای ته 
ورغی. هغه بل رقیب نه درلود. له 
دېرشو کسانو نه ورته همدا غوره 
شوی و. چې دفرت ته ورننوت، نو 
درې کسه ناست وو. د يوه پوښتنه 

چې  ځواب شوې نه وه، پوره به ال
بل به ترې پوښتنه وکړه. د هغوی 

ټولې پوښتنې يې چې ځواب کړې، نو هغه او دغه پوښتنې يې 
ترې پیل کړې. ایمل يې هره پوښتنه داسې ځوابوله،چې 
پخپله هغوی ته هم نوې وې. هغه چې کله له دفرت ووت، نو 

 په ورو يې له هغوی وپوښتل:

 ـ صیب بیا کله راشم؟ يوه ورته وويل:

 پوښتنه وکړه!ـ سبا يې 

پر ټوله الر ډېر خوشاله و. کور ته چې ورسېد، نو مور ته يې 
ډاډ ورکړ. څانګه چې يې له بریالیتوبه خربه شوه، نو د هغې 

پالر يې مرکې ته د  شو تازهمخ هم لکه د سهار ګالب ال پسې 
 او نه لپاره ټاکلې وه. وسبا ورځ د ه

ځ يې د مینې د په ایمل دا شپه ډېره اوږده تېره شوه. سبا ور
بریالیتوب او ناکامۍ اخرنۍ نېټه وه. د سهار نهه بجې به 
وې، چې په منډه منډه موسسې ته ورسېد. خپل ملګری يې 
په چمن کې ولید، خو د ایمل چې پر هغه سرتګې ولګېدې، 
نو د هغه په سرتګو کې يې څه بل ډول خپګان وليد. په ورو 

ځمکې ته ونیولې يې ترې خپله نتیجه وپوښتله. هغه سرتګې 
او بیا يې په داسې ډول لکه خوله چې يې بنده وي، په تاثر 

 وويل:

 ـ افسوس کوم... مقرر يې نه کړې!!

له ایمل نه لکه چې چا زړه ایستلی وي. 
ټول بدن يې داسې شو، لکه ساه چې په 
کې نه وي. تر لږې چوپتیا وروسته يې 

 په هیبت ترې پوښتنه وکړه:

 ـ اخر ولې؟

هغوی چې تا کې هېڅ خو پيدا نه کړه، ـ 
نو دا بانه يې وکړه چې متدن ته دې په 
سپکه کتيل وو! له دې رسه ایمل په 

 ژړغوين او وارخطا انداز وويل:

 دا څنګه؟ ما خو متدن اغوستی و؟!

 ملګري يې وويل:

ـ سيي ده چې متدن دې اغوستی و، خو د انټروۍ په ورځ 
ن دې نیاميي له متدن نه ته له کوټې وتلې، نو شا ته مل چې

پتلون( راوتلې وه. هغوی داسې وانګېرله، چې ګنې تا متدن )
 پورې خنديل او درناوی دې يې نه و کړی.

په دې خربه د ایمل سرتګو ته څانګه ودرېده او داسې ورته 
ښکاره شوه، لکه د زړه ټوټه ترې د پتلون په ګناه کې همدا نن 

 د بل کور ته څوک په زور وړي!!!
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 د املاين خيايل کيسو )قصو( څخه 

 
 ديپلوم انجينېر اسدالله ملکزی

 
د خپلې ښځې رسه په يوې وړې کوډلې    يو وخت يو کب نيونکی

کې ژوند کاوه او ډېر بې وزيل وو. کله کله داسې ورځې به وی 
چې هيڅ کوم کب به يې د پلورلو د پاره نه شو نيولی. يوه ورځ  
کب نيونکي سهار د وخته خپل د کب نيولو خنجک را واخست  
او ساحل ته والړ. ډېر وخت وروسته ويې ليدل چې خنجک يې  

يږي. کب نيونکي ژر خنجک ټينګ کړ او ځان ته يې  راښکل ک
راکاږه. ګوري چې ډېر يو ښکلی غټ کب په چنګک کې نښتی  

 دی. 
کله چې دغه کب يې وچې ته راښکه، نو په دې وخت کې کب  

 وويل:  

»ای ځوانه! که ته ما ونيسې او په بازار کې مې وپلوری، نو ته  
به هم ژر درڅخ او هغه  يو څو روپۍ وګټې  ه ولګيږي  به فقط 

)مرصفې يش( او که ته ما ژوندی بېرته سمندر ته ايله کړې، نو  
   زه به يو وخت وکوالی شم چې تا رسه مرسته وکړم!«

نيونکي وويل: » ته دومره ښکلی کب، ما هم نه غوښتل   کب 
چې تا بازار ته يوسم او ودې پلورم!« هغه وو چې کب يې بېرته  

ته تش الس کور ته  په سمندر کې خوشې کړ اوکب نيونکی بېر 
دی کب د خربو کولو او ښايست    راغی او خپلې ښځې ته يې د

کيسه وکړه. ټوله شپه ښځه په سوچ کې وه، او خپل مېړه ته يې  
 وويل: 

 
» کېدی يش په رښتيا دا کب مونږ رسه مرسته وکړي او مونږ   

د دغې بدبختۍ نه خالص کړي، سهار وخته بيا ساحل ته والړ  
د بې وزلۍ ووايه، کېدی يش چي هغه مونږ    شه او کب ته زمونږ
 رسه مرسته وکړي!« 
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کب نويونکی سبا سهار وخته ساحل ته والړ او کب ته يې دا  
 ډول غږ کړ: 

 بوتې   بوتې    په    سمندر.  » مانتېر مانتېر تېمپېرت 
 غواړي  دا چې ما غوښتل.«  ايلزبتل      ښځه   زما

کب ځان ښکاره کړ او دا دی چې د سمندر په څپو کې ښکيل  
 ويې پوښتل: » څه غواړی، کب نيونکيه؟« 

 
: » دا چې ما ته د مرګ نه وژغورلې، نو که ته  کب نيونکي وويل

کوالی يش، زما يوه غوښتنه تر رسه کړه. هغه دا چې مونږه د  
يوې ښکيل کورګي او ښه خوراک هيله مند يو.« کب وويل: » 
ځه والړ شه کور ته، ټول همداسې دي، کوم چې تا غوښتل!«  
کله چې کب نيونکی کورته والړ، ګوري چې د هغې د وړې زړې  

وټنۍ په ځای يو ښکلی او ټينګ کور د باغچې او چرګانو رسه  ک
 والړ دی. 

 

ته کيناستل،   او مېز  نيونکی د ښځې رسه کور دننه والړ  کب 
کوم چې پر ميز ښکيل خواړه تيار وو. دوی دومره وخوړه چې  
 نور يې نه شو کوالی. بيا د خوب کوټې ته والړل او ويده شول. 

د وکړ. کب نيونکي هره ورځ  څو مياشتې دوی په خوشحايل ژون
به يې کبان نيول. دوی نور لکه د پخوا په شان بې وزيل نه وو.  
خو يو څه موده وروسته د کب نيونکي ښځې ارام نه لرو او خپل  
مېړه ته به يې ويل: »چې ولې ددې نه بل ښه کور نه لرو؟ دا خو 
وړوکی دی. دا کب څومره بخيل وو چې مونږ ته يې غټ کور  

بېرته والړ شه او د کب نه د فيوډاالنو کور غوښتنه    رانه کړ.
وکړه!« کب نيونکي دا نه غوښتل، خو ښځې يې مجبورکړ چې  

 د کب نه غوښتنه وکړي. 
 

 
کب نيونکی سمندر ته والړ، نري شامل د سمندر د وړو څپو نه 

 ښکلې نغمه پورته کوله چې کب نيونکي کب ته غږکړ: 
 بوتې    په     سمندر.  بوتې     » مانتېر مانتېر تېمپېرت 

 غواړي  داچې ما نه غوښتل.«  ل ايلزبت    ښځهزما  
دادی چې کب خپل ځان ښکاره کړ، او د کب نيونکي څخه يې 
د ښځې د غوښتنې تپوس وکړ. کب نيونکي د ښځې غوښتنه  
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وويله. کب وويل: »چې ځه هر څه تيار دي.« کب نيونکی په  
تېزۍ  ته ورسېد،    ډېرې  رسه کورته منډې کړې، کله چې کور 

ګوري چې د مخکني کور په ځای يو ډېر ښکلی او ځلېدنکی 
کور چې شاوخواته يې شينلۍ )چمن( او پکې طاوس ګرځي، والړ  
مياشتې   بيا څو  وې.  جامې  وريښمينو  د  غاړه  په  د ښځې  وو. 
نه   »چې  وويل:  يې  ته  مېړه  او  کړ  ونه  ارام  يې  وروسته ښځې 

ددې نه نور ښه ژوند ولرو؟« ميړه يې چې په يو ښکيل کيږي  
 لوی بالښت ډډه کړې وه، خپل رس يې وخورولو. 

 
ددې دواړو پخوانی ژوند له ياده وتلی وو. ښځې يې خپل مېړه  
ته وويل: »چې والړ شه کب ته ووايه چې ما ملکه کړي.« کب  
نيونکي په وېری وويل: »چې زه دا غوښتنه د کب څخه نه شم  

ی.« خو ښځې خپل مېړه د کوره وويست او سمندر ته يې کوال 
ولېږه. دا ځل اسامن بل ډول ښکارېده او په سمندر کې لويې 

 لويې څپې وی چې کب نيونکي غږ کړ: 
 بوتې     بوتې     په     سمندر.  » مانتېر مانتېر تېمپېرت 
 غواړي  دا چې ما نه غوښتل.« زما     ښځه         ايلزبتل 

غږ راپورته شو او کب رس را پورته کړ او ويې ويل:    په سمندر کې 
»چې ښځه دې بيا څه غواړي؟« کب نيونکي وويل: »زما ښځه  

غواړي چې  زه پاچا او ښځه مې ملکه يش.« کب دا هم ومنل  
او دوی څخه پاچا او ملکه جوړ کړل. کله چې کب نيونکی کور  

الړه  ته راغی، ګوري چې د مخکني کور په ځای د پاچاهي ماڼۍ و 
ده او ښځه يې د پاچاهي په تخت چې تاج يې په رس دی، ناسته  

 ده. 

 
دا هم والړ او د خپلې ښځې خواته کښېناست. ډېر کلونه دوی 

 خوشحاله او په خوښۍ تېرې کړې. 
يوه ورځ وه چې د ښځې رنګ الوتی، په ځای ددې چې په نيلۍ  
يې  چکر وهلو ته والړه يش، په کړکۍ کې ناسته وه او سمندر ته  

کتل. کله چې شپه شوه نو بيا يې خپل مېړه ته وويل: » زه د  
دغې ژوند نه مړه شوې ميه، نه يش کېدی چې ددې نه ال ښه  
ژوند ولرو؟ والړ شه سمندر ته او کب ته ووايه چې تا شاهنشاه  
او ما ستا ملکه کړي.« کب نيونکي دا نه غوښتل خو د ښځې د  

او خراب ځک )قف(  وېرې والړ. ګوري چې سمندر ډېر تورتم  
 لري. دلته بيا کب نيونکي غږ کړ: 

 بوتې     بوتې     په     سمندر.  » مانتېر مانتېر تېمپېرت 
 غواړي  دا چې ما نه غوښتل.« زما     ښځه         ايلزبتل 

سمندر طوفاين شو او کب د اوبو رس ته ځان ښکاره کړ او ويې  
ب ورکړ چې  ويل: » بيا ستا ښځه څه غواړي؟« کب نيونکي ځوا

هم   غوښتنه  دا  ورته  کب  شو.  شاهنشاهان  مونږ  غواړي  هغه 
ومنله. کله چې کب نيونکی کور ته راغی، ګوري چې د شاهي 

 ماڼۍ په ځای د شاهنشاهي ماڼۍ والړه ده. 
ددې ماڼۍ په مخ کې ښځه يې والړه او د شاهنشاهي کوټ يې  

 په غاړه او د شاهنشاهي تاج يې په رس دی. 
دې په مخ کې ډېر خلک په احرتام والړ دي. ښځې خپل مېړه    د

نه شته چې کب جادو ونه يش   ته وويل: » ګورې، داسې څه 
کړی!« مېړه يې وپوښتل: » اوس نور بل اخره ته رايض شولې؟« 
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رايض؟ زه د طالع نه بيښي الوزم. کب نيونکي هيله لرله چې نور  
پلې ماڼۍ کې  به کب ته د کوم يش غوښتنې ته نه ځم او په خ

 ارامه ژوند وکړم. 

 
ډېر کلونه کب نيونکي او ښځې يې په خوښۍ رسه تېرې کړی.  
ارشايف   ګانې،  شاهزاده  او  شاهزادګان  ملکې،  او  شاهان  ډېر 

 کورنۍ ددوی احرتام ته به راتلل او تلل. 
خو يوه ورځ د کب نيونکي ښځه، هغه څوک چې راتلل، په قهره  

قهره خپل جواهرت يې د کړکۍ    شوه او ټول يې وډارول. د ډېره
 څخه وغورځول او مزدورانو ته يې وويل چې ولټوي. 

مزدورانو يې ساعتونه ساعتونه په بوټو کې تېر کړل، چې بل اخره  
بېرته   دا يې پيدا کړل او ملکې ته يې راوړل. ملکې د قهره دا 
واخستل او د کړکۍ څخه يې بهر وغورځول او مزدورانو باندې  

ول چې  وهلې  وکړو.کب  چغې  ځنډ  دومره  کې  لټون  په  يې  ې 
 نيونکي هيڅ جرئت نه لرلو چې ښځې ته يې څه ووايې. 

بل اخره کب نيونکي وپوښتل:» ته څه غواړی؟« ښځې يې مخ  
واړولو او سمندر ته يې کتل. پر سمندر يو طوفان ښکارېده او 

 په اسامن کې تورې ورېځې تاوېدلې. 

 
ړ شه  او ورته ووايه چې  زه غواړم چې ته هغه کوډګر کب ته وال 

کب   دلته  کړي.  مرشه  مذهبي  کاتوليکانو  د  نړۍ  د  ما  هغه 
نيونکی په خندا شو. »د کاتوليکانو مذهبي مرشه؟ ولی اوس  
مونږه څنګه   ته وګوره چې  ته مذهبي مرشه يش؟  غواړی چې 

زه غواړمه چې د  ژوند لرو؟« ښځې چيغې کړې او ويي ويل: »
زمونږ نه ټيټ خلک نور مونږ ته  کاتوليکانو مذهبي مرشه شمه. 

احرتام نه لري، نو ځکه غواړمه چې مذهبي مرشه شمه چې د  
 هغوی مونږ خوښ شو.« 

کب نيونکي وويل: » ښځې! ته هغه پخوانی وخت راياد کړه چې  
مونږ هيڅ نه لرل! د ولګې او يخنۍ نه به مونږ رپيدلو!« ښځه  

ې شوي، ځه  يې په قهره شوه او ويې ويلې: » هغه ورځې نور تېر 
 کب ته او ورته زما د غوښتنې ووايه.«  

 کب نيونکی سمندر ته راغی او کب ته يې نارې کړي: 
 سمندر.   په    بوتې   بوتې » مانتېر مانتېر تېمپېرت 

 دا چې ما نه غوښتل.«  غواړي ايلزبتل     ښځه   زما
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کب د طوفاين سمندر څخه ځان ښکاره کړ او ويې ويل: » ستا  
ډېرې سختۍ رسه   په  نيونکي  غواړي؟« کب  څه  بيا  نو  ښځه 
وويل: » هغه غواړي چې د کاتوليکانو مذهبي مرشه يش.« کب 
هم  دا  ته  کور  شه  والړ  ځه   « ويل:  ويې  او  ومنله  هم  داځل 

 وشول.« 

 
نيونکی  کب  چې  شاهنشاهي   کله  د  چې  ګوري  شو،  راستون 

چې   ماڼۍ په ځای يوه ځلېدونکې د کاتوليکانو کليسا والړه ده 
په منځ کې يوه ډېره ښکلې ودانۍ د رنګه کړکۍ ګانو رسه والړه  
ده. ددې مخې ته يې ښځه چې عادي خلک او ماليان ورته په  
پاتې شوه،   نيونکي خوله خالصه  احرتام دي، والړه ده. د کب 

ويې ليدل خلک مخ په زياتېدو دي او راځي د ښځې يې    کله چې

السونه ښکلوي. کب نيونکي رس وخورولو او د سمندر څخه لرې  
 والړ، کله چې تورتم شو، بېرته راغی. 

تر يو وخته دوی دواړه ډېر خوشحاله وو. دوی په ډېرو ښکلو  
کورو کې ژوند کاوه، هرې خوا ته به يې سفرونه کول، هر چېرې  

 د ټولو خلکو به خوښېدل.   چې به تلل
څنګه زما ګرانې،  کب نيونکي د خپلې ښځې څخه وپوښتل: »

« وويل:  يې  ښځې  يې؟«  خوشحاله  به  خو  ډېره  اوس  هو  هو 
 خوشحاله او نيک بخته ميه.« 

 
ورځې همداسې تېرېدلې. کب نيونکي جادوګر کب نور له رسه  
هېر کړی وو. د خپل نوي ژوند رسه ډېر خوښ وو. ددې ښځه  

چا  ا هر  د  وه.  مرشه  مذهبي  دينداره  او  مهربانه  ډېره  يلزبتل 
خوښېدله. ايلزبتل به خپل کارونه ډېر په پوهې مخ ته وړل. د  
مظلومو، غريبانو او رنځورانو رسه به يې مرسته کوله. کليسا به  
او   تېر  د  چې  وه،  مرصوفه  ډېره  هغه  او  وه  ډکه  نه  خلکو  د 

 راتلونکي په برخه کې فکر وکړي. 
ه ورځ سهار د کب نيونکي ښځې ملر وليد، چې څنګه د  خو يو 

او دروند پورته کيږي!   نه پورته کيږي! څومره ښه  سمندر شا 
نړۍ ته ډېره روښنايې او تودوخي ورکوي! دا د سمندر څپو ته  

 څنګه ښکلی طاليې رنګ ورکوي! 
د کب نيونکي ښځه په اندېښنو کې والړه، رسه ددې چې دا د  

ه هم ده خو نه يش کوالی چې داسې  کاتوليکانو مذهبي مرش 
عجايب وکړی يش. دا نه يش کوالی چې ملر پورته کړي. ټوله  
ورځ دا کړکۍ ته يواځې ناسته وه او کتل يې. د ملر لوېدو په  
وخت کې دې فکر وکړ: » دا ملر څومره ښه او ښکلی دی! څنګه  
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دا د ورېځو شاته پټيږي او سمندر په طاليي او کهربا بدلوي!  
د دومره قدرت بيا هم زه يو انسانه ميه! که چېرته ما د    خو رسه 

او ورښت   باد  ما  او غورځېدل کوالی شو! که چېرته  ملر ختل 
راغلی   ته  منځ  طوفان  په سمندر کې  او  شو  راوستالی  )باران( 

 وای! که چېرته دا ټول فقط ما کوالی شوالی!« 

 
زه  هغې خپل مېړه، کب نيونکي ته غږ کړ او ورته ويې ويل: »  

تاته يو کار لرم.« کب نيونکي ورته وويل: » وايه، زه ستا د پاره 
او  ته  هر څه کوم.« ښځې ورته وويل: »چې والړ يش سمندر 
قدرت   شان  په  پاک  خدای  د  يې  ته  چې ښځې  ووايه  ته  کب 
ورکړي.« د کب نيونکي رنګ داسې والوت لکه چې برق نيولی  

ويل: »که ته دا اويس، او چيغه يې کړه چې نهههه! ښځې ورته و 
 نه کوی، زه تا وژمنه.« 

 دا بېوزلی کب نيونکی سمندر ته والړ او کب ته يې غږ کړ: 
 سمندر.   په   بوتې     بوتې  » مانتېر مانتېر تېمپېرت 

 غواړي  دا چې ما نه غوښتل.«  ايلزبتل  ښځه  زما
کب ډېر ژر خپل رس راښکاره کړ او ويې ويل: »د هغې غوښتنه  
څه ده؟« کب نيونکي د وېرې نه خربې نه شو کوالی، خو په  
لړزيديل غږ رسه وويل: »هغه غواړي چې د خدای پاک په شان  

 قدرت ولري.« 
او   تالنده  راغی،  طوفان  يو غړمبېدونکی  کې  په رب  د سرتګو 

څپو تر منځ د کب غږ پورته    برېښنا شوه. د ځګ لرونکي طوفاين 
 شو او په ډېر قهر رسه يې وويل: »ځه کور ته کب نيونکيه!« 

د دغه سخت طوفان په جريان کې، کوم چې ټوله سيمه طوفاين 
شوی وه، کب نيونکي کور ته منډی کړی. کله چې هغه خپل  
ځای ته ورسېد، ګوري چې هغه ځلېدونکې کليسا، رنګه کړکۍ  

 ونه ورک شوي.  ګانې او ټول ښکيل ځاي

 
دې په ځای بېرته هم هغه وړه د فقر او فالکت نه ډکه کوټنۍ    د

والړه ده. د دغې کوټنۍ مخې ته ددې ښځه چې هم هغه ناويل 
 جامې چې تل به يې اغوستې ، په غاړه او والړه وه. 

 
کب نيونکي منډه کړه او خپله ښځه يې په غيږ کې ونيوله. تر  

ارامه شو او ملر ښکاره شو.   هغه دوی والړ وو، چې ترڅو طوفان
ښځې وويل: »مونږ هيڅ بدمرغه نه يو، ښه داده چې زه او ته د  
يوبل په خوا کې يو. او دا د هر څه نه مهمه ده. زه هيڅکله نور  

 نه غواړم چې مالداره او يا باقدرته شمه.« 
کب نيونکي خپلې ښځې ته وويل: »ما فکر وکړ چې طوفان به  

دننه والړ شو او خپل ژوند بېرته د رسه    ته الوزولې يې. راځه چې
 پېل کړو.« 
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 پښتو قاموس -نارویژي 

Stor Norsk-Pashto Ordbok 
مخونه لري په لوړ  ۱۰۰۰او  لغاتونه ۵۰۰۰۰چې ټول  دا قاموس

معیار چاپ او له ناروې بر سیره په سویډن او ډمنارک کې 
په دې کتاب رسه  هم هېوادوال ترینه ګټه اخیستالی يش.

بل  هحلیږي یا پتر ډېره د هر مسلک د خاوندانو ستونزي 
، په هر ډول کاري عبارت د لومړي ټولګي تر پوهنتونه

والدینو له خوا د ماشومانو ژبنۍ  چاپیریال او په کور کې د
 .ستونزو په حل کې پوره مرسته کوي

د نارویژي ژبې د هر ډول لغاتو مانا په اسانه په کتاب کې 
 پیدا کولی شئ دا باید هم یادونه ويش چې د یو زیات شمېر
لغاتونو، نومونو او نورو څیزونو عکسونه د اسانه پوهاوي په 
پار د کتاب په پای کې ځای پر ځای شوي دي چې دا په 

د قاموس کارونکو رسه مرسته  اسانه د پوهاوي په برخه کې
او . د دې کتاب شتون په هر افغاين او پښتنی کور کوي

ې کې رضوري او د نارویژي ژبې په حل کستاسو په کتابتون 
نارویژي  ۴۰۰ستاسو ښه مرستندوی دی. د دې کتاب بیه 

کرون )هغه چې د دعوت رسنیز مرکز څخه په مستقیم ډول 
په ناروې، سویډن بیه یې تر السه کوي( او د پوست د لیارې 

 کرون ده. ۴۷۰او ډمنارک کې 

پلورنځیو کتاب ۱۹۰په ټولو  Norliد نورلی ب همدا راز دا کتا
څخه د نورلی له  یې له خپله کوراو هم  کې اخیستالی شئ

 تر السه کوالی شئ. norli.noې ویبپاڼ

 

مینه وال او غوښتونکي کوالی ي پښتو  قاموس ژوينارد 
د کې  )ناروې( ښارپه لیلیسرتوم  په حضوري ډول یې ديش 

د الرې  بانکاو یا هم د   واخيل څخه دعوت رسنیز مرکز
  AC#0530 22 94668پیسې د دعوت ميډیا په اکاونټ 

د دعوت رسنیز مرکز د ویپس په شمېره یا او 
بشپړ پوستي ادرس رسه  د خپل  Vipps: #557320شمېره

 .تر تاسو درورسیږيکتاب به ډير ژر راولیږې ستاسو 

 د دعوت رسنیز مرکز دفرت 

Dawt Media Center 

 ی سپ ، کوتره او تور پیشو سره
ې پیشو یوه کوتره نیولې او ځغلوی یې چې  تور یوې 

ورټوپ یې کړ کوتره نابربه ورته د تور سپي پام شو، 
یې ترې راخپله کړه او په داسې حال کې چې له  

سپي کوترې ته  تور ېدې،څخولې یې ناړې ورته څ
  :ویلو 

وژغورلې »را   ېشو م ېپتورې شکر وباسه چې له 
ازاده« شوې! کوترې وویل: هو له پیشو راخالصه  

  .شوم، خو اوس د سپې تر ژامې الندې یم

پیشو« خوړلې یا »تور  پر ما یې څه فرق، یا »رسې 
 «!سپي
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 زمری، ګيدړ او خر

زمري له څنګ ترييده ګوري چې زمری   د ګیدړکوم 
له فرصت ګټه پورته کړه، پړی يې    ګیدړ ویده دی،

ړه، کله چې  ا راواخيست او زمری یې کلک پرې وت
  ګوري چې بند په بند تړل شوی، ،زمری راویښ شو

يې وواهه ځان يې خالص نشو   څومره زورهر چې 
  ل:ی، دې وخت کې يو خر راغی، زمري ورته ووي اکړ 

که دې زه خالص کړم نو نيم ځنګل به تاته دروبښم،  
زمري له پښو يې پړی خالص کړ، کله    ومنله د  خره وررسه

ته يې مخ  نو خره  يې وڅنډه،  او ځان  راپاڅيده  چې زمری 
 .وه ويل زه تاته نيم ځنګل نه درکومااړ رو و 

 : خره وويل 
 .همداسې ژمنه وکړه  ولې تاخو لږ مخکې رارسه

 : زمري ورته وويل

نيم ځنګل نه بلکې ټول تاته پريږدم، ځکه په داسې ځای کې 
د  ګیدړانچې   بريته  بيا  او  تړي  زمريان  او  خره    راپاڅيږي 

  نه دي په کار.پرمټ خوشې کيږي، هلته نور ماته اوسيدل 
افل او خوبويل نشو چې غهيڅکله بايد دومره    :درس

وتړي،   ګېدړان  د    مو  ځان  خپل  د  رسه  خرو  بيا  او 
 .خالصولو په پار معاملې ته اړ شو

 ګڼې څخه راخیستل شړې ده   ۲۳۶دا لنډه کیسه د دعوت په  
 

ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی سايت او زموږ د ال  له موږ رسه د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا  
ډالر یا په ډیرې مرستې کولو مالتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه    10ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز رسه د لږ تر لږه $/ 

 ه وکړئ.  وخت نیيس. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ رسه منظمه مرست 

 : DNB Bank AC # 0530 2294668د دعوت بانکي پته 

 :NO15 0530 2294 668 له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب 

 : Vipps: #557320 د ویپس شمېره 

Support Dawat Media Center 
If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes 

a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you 

DNB Bank AC # 0530 2294668 

Account for international payments: NO15 0530 2294 668 

Vipps: #557320 
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 سیستانی کاندید اکادمیسین 
بز  طارق  و   گر،محمد  فرهنگی  گان  نخبه  از    یکی 

در جمعی  است  اطالعات  افغانستان  از  و  خارج  سی   که 
(، در راه  ۲۰۲۳-  ۱۹۸۸ا )  سال از بهرتین ایام عمر خود رچهار

نرش  با  خود  هموطنان  واذهان  افکار  و  تنویر  دعوت    مجله 
سال کار بالوقفه    34  ، رصف کرده است. دعوت میدیاسایت  

 طاقت هیچکدام از ما خوانندگان و   در توان و  بدون مزد  و
 همکاران قلمی آقای بزگر نیست. 

شناسی  دانشمندان   عوامل  جامعه  مورد  در 
: »  انسان  پدیدآورندۀ شخصیت ساختٔه    تیشخصمیگویند 

خصوصیات  انسان با    یعنی «  است.  اوزیست    ط یوراثت و مح
با    شکار  از آن رس وپس  و    د،یآ  ی م  ای به دن  ی خاص  ی کیژنت

محاواست  اطرافاجتامعی    طیمح از  اطراف  ط ی.  ،عبارت 
اهل روستا یا  مهد کودک ومکتب،خانواده، همسایگان   و  ، 

 تیشخص  ی در شکل ده  ی نقش مهم  باالخره جامعه است که 
   دارد. انسان

است،   انسان شده  بزرگ  آن  در  که  محیطی    از 
پذیرد  نخواهی خواهی   می  خود  اگر  ،  تاثیر  اطرافیان  از 

اگر    ند ورفتار میک  ان با محبتد، با دیگر محبت دیده باش
از دیگران  با    ید وبعاً خشن بار می آد، طدیده باش خشونت  

ابتکار    خالقیت و  . اما ذکاوت وپیش خواهد آمدخشونت  دِر  
است که  جهت همین  به  .ردی میگانسان رسچشمه وراثت از 

  و واستعداد    قابلیت  دارای عین همه  انسانهای یک جامعه،   
هر کدام شان، دارای مختصات و ویژه   نیستند وخالقیت  

گی های منحرص به خود اند که با هامن ویژه گیها از یک 
 دیگر متامیز میگردند. 

انسان، در عرصه زندگی  از خود    وکار   تا زمانی که 
باشد،   نداده  تبارز  ولیاقتی  موردش،  مهارت   در  منیتوان 

در پراتیک   نظری مشخصی ارائه کرد. فقط در روند کار و 
و انسان  ظرفیت  که  است  متبارز    زندگی  هایش  توانائی 

حسن    میگردد و دیگران را تحت تاثیر خود قرار میدهد  و
 می انگیزاند. بر  نسبت به خود  اطرافیان را   یا سوء نظر نظر

درعرصه  انسانها با تبارز قابلیت های خاصی    مثالً: 
 یا هرنی  فلسفی،   ،فرهنگی   ،اجتامعی   ،های سیاسی، نظامی 
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یا یک اثرهرنی از   رساله،مقاله،  کتاب،    چون:از خود آثاری ) 
مجسمه یا تابلوی نقاشی( برجای    قبیل: آهنگ های موسیقی،

آفریده های خویش،  ر گذا می بخاطر  و  متبارز    جامعه  درند 

چنین   شناخنت   میگردند. شهرتی    نام و  بصاح  میگردند و 
میتوان از روی آثار شان، به    کاری مشکل نیست وآدمهایی  

آنان را   طرز تفکر و ایده ها و نیات و پیام شان  پی برد و 
منود  معرفی  جامعه  وآیندۀ  حال  جوان  های  نسل     . برای 

  ،موفقدمهای  عالقمند اند تا از کرکرت و کارنامه آ نیز جوانان  
و  بجو   خالق  برجسته  تکامل  تاسی  را  خود  شخصیت  و  یند 
برای طی   ببخشند. را بسوی تالش  آنها  احساس  این  طبعاً 

و  درجات علمی باالتر کسب کردن پله های ترقی و تعالی و 
 و فارغ از کژی  و نادرستی تشویق میکند.  زندگی آبرومند

  کسب   درایت،  ،خالقیتنهای که در ابراز لیاقت،  آ 
درستی  و وطندوستی از آزمون   راستی و  ،علم و فضیلت  

باشند، نخبه گانی استند که مایۀ  کرده    عبور موفقانه  زمان  

همواره الگوی راستی و   رسمشق دیگران میگردند و  افتخار و
درستی و انسان دوستی  پنداشته می شوند. اما انسانهای 

وکه   استعداد  و  فاقد  لیاقت  ذکاوت  و  ،  نداست  خالقیت 

و  معموالً کاری  ریا  متوسل    به  دروغ  و  چاپلوسی  و  متلق 
ابن الوقتی    اپرچونست و   معلومدار افراد زبون،  ومیشوند،  

اند که بخاطر حفظ یا کسب منافع شخصی، رس و گردن خم  
اند تن به هر    برای جلب توجه ارباب قدرت حارض  میکنند و

 پستی بدهند.  

دو گروه    ما در زندگی روزمره خود، با هریکی از    هر
ایم.انسا  شده  روبرو  پلید  و  بد  آدمهای  و  خوب  از    نهای 

از انسانهای   به نیکی یاد میکنیم و  ،نکونامو   وکارآدمهای نیک
و جو  فاسد  و  استفاده  نفرت  اظهار  دروغگو   انزجار    و 
 میکنیم. 
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  از بحث بدور نرویم، بحث بررسمحمد طارق بزگر، 
یکی از شخصیت های فرهنگی افغانستان مقیم کشورناروی 

 است.  
و  وقت  همه  این  چرا  بزگر،  و  آقای  توان    انرژی 

و  و  جسمی  در  مادی  را  خود  کرده    معنوی  رصف  راه  این 
این همه سعی و آیا علت  تالش بخاطر کسب مقام    است؟ 

نه خیر، من فکرمیکنم که علتش   وجاه دولتی بوده است؟ 
و به مردم  بیکران  و   هامنا عشق  بوده  افغانستان   کشورش 

و.  است و   عشق  در  من  که  را  شخصیت محبتی  این  جود 
و وصبور  برخورد  درک   خوش  افغانستان  به  نسبت  بردبار 

ام اعلیحرضت کرده  که  نیست  ای  از عشق وعالقه  ، کمرت 
 ترقی کشورخود داشت.   امان الله خان برای تعالی و

کوهساران پوشیده    بزگر فرزند دره های رسسبز و
جنگالت طبیعی و درختان کاج و نشرت والیت کرن است.    از
افتاده در شامل رشق سلسه کوه    یکی   رنـکُ از والیات دور 

یبا و دره  دارای مناظر طبیعی ز  های هندوکش واقع شده و
و پرجاذبه  است  های  رودهای    در  .دلکش  ها،  دره  این 

و و   رسمست  زیبا  آبشارهای  با  میان    دالنگیز   پرآب  از 
نبات    حیوان و   سنگالخها جریان دارد که مایه حیات انسان و 

 منطقه است.  
خوش آب    یک چنین فضای ازاد و  بزگر، درجناب  

قابلیت  دارای    وتحصیل کرده    یک خانواده منور و  وهوا، در
بدنیا آمد، و از   ی وطن دوستاز  ذکاوت رسشار واستعداد  و

  صفا  و  خواهران خود، محبت و  برادران و   عطوفت والدین و
بتدریج بزرگ و   صداقت شنید و  صمیمیت دید و راستی و

استادش نیز درس    از معلم وبزرگرت شد تا به مکتب رفت و  
و صداقت  و  وطن   آزادگی  به  در    محبت  که  هامنگونه  را 

بز خانواده شنی  به تکرار شنید و آموخت.  بود،  وقتی    گر ده 
نزدیک بود صنف یازدهم لیسۀ    و   ی گذاشتجوانقدم بسن  

پله های تحصیل را در وطنش  بقیه    متام کند و  نادریه کابل را

اتحاد شوروی برکشورش،    ولی متاسفانه  که تجاوز  طی کند،  
به دور ساخت  مادر وطن  آغوش  از  را   ۱۹۸۰درسال  او  .  او 

واز کابل   مثل هزاران تن دیگر راه مهاجرت در پیش گرفت 
  در آنجا دروسش را ادامه داد و   رفت.  پاکستان  پیشاور  به

لیسانس  یشاور  پ  علوم سیاسی و اسالم از پوهنتون  در رشته  
کشور به    سال داشت،۲۲یا    ۲۱حالی که    درسپس    وگرفت  

 ناروی پناهنده شد.  
رشته    کشور  در  ۱۹۸۸درسال    بزگر، در  ناوری 

به    (ات ارتباط   )مطبوعات و  میدیا و کمونیکیشن   کمپیوتر و
در   رنالیزم انرتنتی نیز ژو عرصه    در  و  پرداخت    دخو تحصیل  

و  سلو اُ  را  انگلستان    درسپس    آموزش دید  رشته ژورنالیزم 
کرد   بیشرت  وآقای    . تقویت  درس  پهلوی  در    تحصیل   بزگر 

به مردم  سامل  یک راه    در صدد برآمد تا ازناروی،    در  ،خود
عالقه    ذوق وعالوه بر انجام دهد. چون  افغانستان خدمتی  

  دانش و خود را با  ،رسانه های جمعی  فراوان به مطبوعات و 
  دسمرب   در،  مجهز کرده بودتیوری این رشته از علوم انسانی  

به نرش۱۹۸۸سال     وت زد. بنام دعاهانه  میک مجله    دست 
اوج  را    دعوتمجله  نرشاتی    کارکه    خود میگوید  بزگر در 

خود  امکانات اندکی از طریق نوشنت با دست  با  مشکالت،  
خود را مجبور دید تا آنرا برای    ،پس از نرش مجله   آغاز کرد و

 سویدن و  ،در کشورهای نارویابتدا  هموطنان نزدیک خود  
توزیع مناید و پستی را هم از جیب خود  مصارف    دمنارک 

تا مجله    بپردازد.  به بیش از پنجاه  را  بتدریح موفق گردید 
برای افغانان    انتقال وامریکائی    آسیائی و  کشور اروپائی و

 . توزیع مناید 
نیمه دوم دهه    درمیدیای برقی،    با رواج انرتنت و 

به    را  میدیادعوت  کار بروز رسانی سایت    قرن بیستم،  ۹۰
صداقت  از روی نارویجی    انگلیسی و ، دری،های پشتو  زبان

پرستانه و،  وطن  ورضوری  آگاهی    اطالعات   سیاسی 
 .  ده است ر ارائه کبه مردم افغانستان را  ادبی  اجتامعی و
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بزگر سیاسی   آقای  سازمان  به  وابستگی  بدون 
موافق را    دیدگاه فراخ هرگونه نظریات مخالف و  با  خاصی،

ابراز وجود    مجال نرش و او  میدهدامکان  به همین لحاظ   ،
احرتام  و  مورد  افغانان  و   همه  قلمی  همکاران   بخصوص 

کرکرت عالی ای   دارد و با خلق خوش و  قرارمطبوعاتی خود 
خانوادگی   تربیت  از  استخود  که  برده  ارث  را  به  همه   ،

 ساخته است.   گرویده شخصیت خود 
مسئول    اینک از خدمات فرهنگی او به حیث مدیر

میدیا   در   ۳۴دعوت  او  میگذرد.  بطور   سال  مدت    این 
ناپذیری و   خستگی  بیداری  راه  و  در  اذهان  شعور   تنویر 

جوانان کشور، نقش روشنگرانه خود را منحیث یک افغان 

و انجام    وطندوست  احسن  نحو  به  افغانستان  خدمتگزار 
 داده و میدهد.  

انرژی، بدون   این همه پشت کار و رصف  وقت و 
، از  تردید  و  ناشی  کشور  مردم  به  نسبت  او  عمیق   عشق 

و از  آگاهی  خودش  که  است  مردمی  انها    هوشیاری  میان 
است. آمده  دین   از  بیرون  صاحب  بزگر  جناب  جهت  این 

خدمات   این  من  بنابرین  دارد.  افغانها  ما  برگردن  بزرگی 
میدانم  ستایش    ور  یقدتبل  با ارزش اقای بزگر را قا  معنوی و

ان  فرهنگی  یکی از  ن شخصیت برازنده و برای رسفرازی ای  و
 و توفیق مزید از خدا آرزو میکنم . طوالنی  کشور عمر    نخبه 

 2023/ 19/3سویدن پایان 

 

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

  .کې وو خلکو خپل قضاوتونه وکړل ځکه عقل يې په سرتګو 

خو لومړىن کس د نصيحت لپاره فاحشه خانې ته تلىل وو او  
  .دوهم هغه د بوټانو د غال لپاره جومات ته

عقل مو له سرتګو رس ته ور ستون کړئ او د يو بل په اړه له  
  .قضاوتونو تري شئ

  :دا ومنئ

 هر د ږيرې واال مؤمن نه دى، 

 هر خوږ ژىب چاپلوس نه دى، 

 خنديدونکى خوښ نه دى، هر 

، هغه  يا پر بايسکل سپور دیاو هر څوک چې پىل روان  
 .غريب نه دی

له موږ رسه د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا  
ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی  
سايت او زموږ د ال ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز  

ډالر یا په ډیرې مرستې کولو مالتړ    10مرکز رسه د لږ تر لږه $/ 
وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیيس. او هم کولی شئ  

 ه وکړئ.  هره میاشت له موږ رسه منظمه مرست 

 : DNB Bank AC # 0530 2294668د دعوت بانکي پته 

 ب: له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حسا 
 NO15 0530 2294 668 
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“Among Afghanistan’s neighbours, broadly, there 
is consensus that there is no alternative to some 
form of engagement with the Taliban, if only for 
reasons of ensuring regional stability and 
security,” she said, noting that such channels of 
economic interaction between Afghanistan and 
its neighbours have remained open. “I would at 
least in part contextualise Chinese investments as 
being part of that wider picture,” Zhou added. 
Omar Sadr, an Afghan academic and former 
professor at the American University of 
Afghanistan, told Al Jazeera that China’s 
engagement with the Taliban is based more on 
security rather than economic interests. 
“Chinese interest in Afghanistan is driven by two 
major factors: preventing an entrenchment of the 
Eastern Turkistan Islamic Movement (ETIM) 
and the return of the US to the region,” Sadr said. 
ETIM is an al-Qaeda-affiliated armed group that 
has conducted attacks on China in its pursuit of 
the creation of “East Turkistan” on the Chinese 
mainland. It is in China’s interests to stabilise the 
Taliban government, Sadr told Al Jazeera. 
“Both of these interests are historically embedded 
in the Chinese engagement over the last 10 years. 
Any form of economic interest would be 
secondary to the security interest,” he added. 
China’s renewed interest in Afghanistan came 
after the fall of the United States-backed Afghan 
government. Independent Chinese investors 
were making inroads, albeit weak and flailing 

attempts, into Taliban-controlled Afghanistan. 
This latest deal cements China’s presence in the 
war-ravaged country. 
But the true test of the deal will remain to be seen 
in its implementations, experts say. 
“The real win is not in getting the contract or 
getting the Chinese back on the ground but in 
how [the Taliban] regulate and implement 
[contracts and projects], considering the current 
capacity within the Ministry,” Jumrainy, the 
industry expert, said, adding that not many 
details of the deal were made public. 
“The question remains on what benefits Afghans 
will receive; training, technology transfer, 
revenues from the contract, none of these are 
known,” he pointed out. 
China is also aware of the Taliban’s limitations 
and, as a result, has not committed much, Sadr 
added. The investments under the Taliban deal 
are significantly less than those announced 
between 2002 and 2021. 
“Its state-owned corporations, in particular, will 
not invest in Afghanistan until it is sure of its 
security. We should recall the latest attack on 
Chinese investors in downtown Kabul which 
prompted China to advise its nationals to leave 
Afghanistan,” he said, referring to an attack in 
December 2022 on a Kabul hotel popular with 
Chinese nationals, for which ISIL (ISIS) claimed 
responsibility. 

SOURCE: AL JAZEERA 
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eventually generating at least $7bn in revenues 
for Afghanistan. 

A Chinese company has not made much headway 
on its contract to extract copper from the Mes 
Aynak valley (pictured) [File: Shafiullah 
Zwak/AP Photo] 
 
Afghanistan has significant potential for oil and 
gas, Jumrainy said. “Afghanistan was among the 
major exporters via Turkmenistan to the Soviet 
Union. However, there hasn’t been sufficient 
exploration in the last few decades which requires 
billions in investment,” he said. 
The previous government had hoped China 
would be a significant investor in Afghan 
extractive sectors, including copper, oil and gas, 
but very little materialised. 
“There were certain regulatory and budgeting 
concerns of CNPC’s expenditures in Amu Darya 
EPSC and when the government raised questions 
and hired independent auditors, CNPC shut the 
field and its staff left the country. The expenses 
were higher and contracts were given to Chinese 
companies without following proper 
procurement rules,” he recalled. 
The Afghan government made several other 
attempts to revive the deal but the negotiations 
fell apart. “When we 
visited China to ask 
CNPC to resume the 
deal, they asked to be the 
sole source for 
arrangements of the 
entire Amu Darya basin 
covering 10 blocks. But 
the government decided 
against it and instead 
put the potential gas 

block up for bidding. We offered for them to be 
part of the tender process but they were not 
interested,” Jumrainy said, adding that the 
CNPC’s local Afghan partners had similar 
concerns, which led to disputes between the two 
sides. 
The previous controversies with CNPC, Jumrainy 
speculated, may be the reason why the deal with 
the Taliban was made through an affiliate 
company rather than with the state body itself. 
Then there is the case of the Mes Aynak mines, 
one of the largest untapped deposits of copper 
globally, 40km (25 miles) southeast of Kabul. 
In 2008, a Chinese company took a 30-year lease 
for Mes Aynak mines to extract nearly 11.08 
million tonnes of copper. Now, more than 
halfway through their lease, the company is yet to 
develop the mines. “Until the concrete 
investments are actually made on the ground, I 
would be sceptical of considering any of the 
announced figures or targets as being more than 
declarative ambitions,” Zhou said. 
In a sign the Taliban is aware of the Chinese 
lackadaisical performance, the Taliban 
spokesperson said that under the Amu Darya 
contract, “if the said company does not fulfil all 
the materials and items mentioned in the notice 
within one year, the contract will be automatically 
terminated.” 

Political significance 
Nevertheless, the deal has a degree of political 
significance given the Taliban government’s 
pariah state status, said Jiayi Zhou, a researcher 
at SIPRI, an independent conflict research 
institute based in Sweden, who specialises in 
China geopolitics. “But it is also not completely 
surprising: Chinese corporations had been 
publicly in contact with Taliban over the past 
year, to renegotiate and restart previous mining 

and oil contracts settled in 
2008 and 2011. This deal 
is essentially the fruit of 
those talks,” she said. 
Zhou also pointed out that 
the Taliban have been 
engaged in negotiations 
with several other 
neighbours as well to 
resume economic 
cooperation projects. 

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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Will China’s latest 
investment in 

Afghanistan actually 
work? 

While a deal to extract oil has raised hopes in the 
war-torn nation, experts warn of China’s 
sketchy record. 

 
Experts are cautiously optimistic that the project may 

bring in jobs and income to the war-torn nation [File: 

Wakil Kohsar/AFP] 

By Ruchi Kumar and Hikmat Noori 
The Taliban-run Afghanistan saw its first 
significant foreign investment last month when a 
Chinese firm signed a 25-year-long, multimillion-
dollar contract to extract oil. Experts are 
cautiously optimistic the project may bring jobs 
and income despite China’s sketchy record on 
executing deals. 
On January 6, the Taliban signed with Xinjiang 
Central Asia Petroleum and Gas Company 
(CAPEIC), a subsidiary of the state-owned China 
National Petroleum Company (CNPC), a contract 
to extract oil from the Amu Darya basin, which 
stretches between central Asian countries and 
Afghanistan where it covers about 4.5 square 
kilometres (1.73 square miles). The deal will see 
an investment of $150m in the first year in 
Afghanistan and $540m over the next three 
years, a Taliban spokesperson said on Twitter. 
“The daily rate of oil extraction will be from 1,000 
to 20,000 tonnes,” spokesperson Zabihullah 
Mujahid shared in a tweet, adding that the 

Taliban will be a 20 percent partner in the deal, 
which will later be extended to 75 percent. 
Abdul Jalil Jumrainy, an industry expert and the 
former director general of the Afghan Petroleum 
Authority at the Ministry of Mining and 
Petroleum, is one of the many following the 
development with a little bit of hope. 
“Looking at the situation now, the way our people 
are struggling, in my opinion, this [project] can 
be a source of revenue that provides economic 
relief – an opportunity for Afghans to benefit 
from their resources,” Jumrainy said. “Even if a 
major part of it goes to the government, there will 
be jobs created and some Afghan expertise will be 
utilised, and that is a good thing,” he said. 
Though “it all depends on how it is implemented”, 
he added. 

Sketchy past 
While the announcement has brought some 
initial cheer to the beleaguered country, old 
Afghan hands are cautious in their optimism, not 
only because China is yet to see through any of its 
investments in the country’s mining sector, but 
because this particular deal sounds just like the 
one the previous Afghan government had called 
off on account of corruption. 
That exploration and production sharing deal 
was struck in 2011, under the previous Afghan 
government, between China’s state-owned CNPC 
and an Afghan company called Watan Group for 
the “Kashkari block”, one of the three blocks now 
part of the recent Amu Darya tender. 
“It was a major win for the government because 
CNPC is a very big company and China is 
currently the biggest oil and gas buyer in the 
region,” recalled Jumrainy. 
China imports gas from Turkmenistan via four 
pipelines, three of which transit through 
Uzbekistan and one via Tajikistan. Afghanistan 
was offered the opportunity to be part of the 
fourth pipeline. 
The “Afghan government at the time asked CNPC 
to be part of the tendering process, which they 
rejected. It was a great opportunity for 
Afghanistan to develop its petroleum sector had 
the Chinese agreed to a fair tendering process,” 
Jumrainy said. 
 
The previous deal, also for 25 years, would have 
seen a potential initial investment of $400 
million to extract 87 million barrels of oil, 

https://www.aljazeera.com/author/ruchi_kumar_161225120000936
https://www.aljazeera.com/author/hikmat_noori_190215150952043
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Although Pakistan has not adopted the UN 
Refugee Convention 1951, which confers a 
legal duty on countries to protect people 
fleeing serious harm, it has entered a 
tripartite agreement with Afghanistan and 
the UNHCR, which allows the UNHCR to 
provide Afghan refugees with registration 
documents that entitle them to stay in 
Pakistan and open bank accounts. 
Twenty kilometres from Karachi city, in an 
informal settlement for Afghan refugees, 
Masooma* showed the Guardian her 
refugee registration documents and told 
how her husband, Siraj Ud Din, and his 
friend, Abdul Salam, were also registered as 
refugees with the UNHCR but were arrested 
last year. 

 
Masooma*, second from left with her children, 

shows her refugee registration 

document. Photograph: Shah Meer Baloch 
She said the police arrested them for being 
undocumented, but the truth was that “the 
police have lost or thrown their cards. How 
is it possible I have a card and my husband 
does not have one?” 
Her mother-in-law, sitting close by, said her 
son was born in Pakistan. “We have been in 
Pakistan for the last 40 years. All my 
children were born here. The police have 
told us he will be deported to Afghanistan 
after six months. We have no one there 
now.” 
Pakistan’s states and frontier regions 
minister, Senator Talha Mahmood, 
disputed that there had been a crackdown 
on Afghans living in Pakistan but said that 

routine raids were being carried out to 
search for undocumented immigrants from 
Afghanistan. 
A spokesperson for UNHCR said: “UNHCR 
acknowledges Pakistan’s generosity in 
hosting one of the world’s largest refugee 
populations for more than 40 years. Since 
2021, UNHCR has been in discussions with 
the government on measures and 
mechanisms to support vulnerable Afghans. 
Regrettably, no progress has been made. 
“We are concerned regarding reports of the 
arrest and detention of Afghan refugees in 
Sindh province. The government and 
people of Pakistan have a commendable, 
decades-long history of providing asylum 
and protection to displaced Afghans, and we 
urge authorities to release those who are 
seeking asylum.” 
* Name has been changed to protect identity 
Additional reporting by Ruchi Kumar 
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town of Hub. They asked for our visas or 
identity cards, but we didn’t have any.” 
 

 
Afghan asylum seekers await their fate at a 

deportation hearing in Karachi this 

week. Photograph: Shah Meer Baloch 

The Human Rights Commission of 
Pakistan condemned the treatment of 
Afghan refugees and demanded that the 
authorities follow judicial process. It said in 
a statement: “The government must take 
responsibility for any Afghan women and 
children in its custody and ensure they are 
given immediate access to legal counsel. It 
must also hold to account anyone 
responsible for intimidating human rights 
defenders attempting to highlight the plight 
of these prisoners.” 
While Pakistani authorities claim they are 
only detaining illegal Afghan entrants, 
Kakar said those with official UNHCR 
refugee status are also being arrested and 
detained. “More than 450 Afghans with 
refugee status have [now] also been 
arrested,” she said. 
Since the Taliban seized power in August 
2021, about 250,000 Afghans have arrived 
in Pakistan. Last summer, it began a 
programme to send undocumented 
migrants back across the border. Since then, 
arrests and deportations have increased 
with more than 600 Afghans allegedly 

deported in just three days in January, and 
thousands more detained. 
In the past few weeks, targeting of Afghans, 
regardless of their legal status, has turned 
more aggressive. Multiple sources within 
the security services say this is linked to a 
surge of violent attacks by the 
Pakistani Taliban, amid accusations by the 
authorities that the Taliban are providing 
safe sanctuary to Pakistani militants. 
The sources said that Afghan asylum 
seekers are suspected of having links to the 
Pakistani Taliban and other militant 
groups. One security official, who asked not 
to be named, said: “Afghan refugees can 
easily move, and they don’t have 
identification. So, they are used in 
militancy.” 
Afghans in exile in Pakistan, who spoke to 
the Guardian under condition of 
anonymity, said they now live in constant 
fear for their lives, seldom leaving their 
homes. 
Salima, a 45-year-old Afghan surgeon, said: 
“We have no job, no income, my children 
are out of school, and we have to pay 
exorbitant fees to renew our visas.” Salima 
had faced constant threats in Afghanistan, 
she said, not just from the Taliban but also 
from other criminal groups. “One day, 
armed men tried to kidnap my child. We 
barely escaped alive.” 
She and her family entered Pakistan legally 
but now fear the escalating round-ups of 
Afghan families and mass detentions. They 
are terrified of being arrested and sent back 
to the Taliban. 
“Just a few days ago, I was pulled out of a 
taxi by the police,” she said. “They rounded 
me up with other Afghans and didn’t even 
allow me to show my documents. They were 
angry and abusive. I had to beg them to 
forgive me, even though I didn’t commit any 
crimes. I am here on a proper visa.” 

https://amp.theguardian.com/global-development/2023/jan/10/pakistan-sends-back-hundreds-of-afghan-refugees-to-face-taliban-repression
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Pakistan crackdown 
on Afghan refugees 
leaves ‘four dead’ 
and thousands in 

cells 
Asylum seekers in Karachi tell of 
terror of being sent back to the 
Taliban and despair at being shackled 
and held in Pakistani jails 

 
Ayesha Bashir, right, in a Karachi cell with her five-year-
old daughter before a deportation hearing this week. 
Bashir says she has been held in detention for three 
months. Photograph: Shah Meer Baloch 
Shah Meer Baloch in Pakistan 
theguardian.com 

Refugees are reportedly dying in Pakistani 
prisons, and children are being arrested and 
tied together with ropes, as a wave of 
detentions and deportations spreads fear 
among the hundreds of thousands of 
Afghans who have crossed the border since 
the Taliban took power. 
According to lawyers representing Afghans 
in detention, at least four people have died 
in custody, and thousands more, including 
children, are being held in prisons as 
Pakistan hardens its stance against Afghan 
citizens. 
The most recent death in custody was a 50-
year-old Afghan man who was refused 
hospital treatment while he waited for a 
judge to hear his case, according to Moniza 

Kakar, a Karachi-based human rights 
lawyer who has been fighting to stop Afghan 
asylum seekers and refugees being deported 
to Afghanistan. 
 

Kakar claimed that other Afghans in 
detention were being mistreated, and the 
judicial process was not being carried out 
properly by judges assigned to their 
cases. Photos have emerged on social 
media claiming to show refugee children 
bound together with ropes by police in 
Karachi. 
“In this crackdown, registered and 
unregistered Afghans are facing the brunt,” 
she said. “More than 800 Afghans are in 
prisons in Karachi and across Sindh 
province alone, and at least 1,100 have been 
deported who had no documents.” 
Earlier this week, the Guardian attended a 
deportation hearing in Karachi and 
witnessed dozens of shackled Afghan 
refugees and asylum seekers being held in 
cramped cells while they awaited their court 
hearing. 
A young mother, Ayesha Bashir, was being 
held in a cell with her five-year-old 
daughter. She had been in detention for 
three months, she said, after crossing the 
border in north-west Pakistan and 
travelling to Karachi to consult a 
gynecologist after multiple miscarriages. 
“We were more than 20 people on a bus,” 
she said. “Before we entered Karachi, the 
police stopped the bus in the bordering 

https://www.theguardian.com/global-development/2023/jan/10/pakistan-sends-back-hundreds-of-afghan-refugees-to-face-taliban-repression
https://www.theguardian.com/global-development/2023/jan/10/pakistan-sends-back-hundreds-of-afghan-refugees-to-face-taliban-repression
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“They [the Taliban] approved it verbally, giving 
themselves the flexibility to take it back any 
moment”, said Jalil. 

 
A Save the Children midwife provides Zarmina, 25, 

who is five-months pregnant, with a pre-natal check-

up in Jawzjan province in northern Afghanistan [File: 

Save the Children via AP Photo] 

‘Afghanistan will survive’ 

Last May, UN Women estimated that restrictions 
on women have cost Afghanistan $1bn in losses, 
amounting to roughly 5 percent of the country’s 
GDP. 
At least 2.7 million Afghans fled the country in 
2021, becoming the third-largest displaced 
population in the world, according to UNHCR. 

Food insecurity in rural and urban Afghanistan is 
at an all-time high, and according to the World 
Food Programme, one-in-three people is hungry, 
and two million children are malnourished. 

 
An Afghan woman cleans a customer’s shoes on a 
Kabul street [File: Ebrahim Noroozi/AP Photo] 

Seraj, the activist, says the brain drain from 
Afghanistan is a big blow for Afghanistan. Many 
of the tens of thousands of people who fled were 
well-educated and trained in a variety of 
important skills. 
“We lost so much of our national treasures,” Seraj 
said. 
Seraj feels that the future of women and girls will 
depend on how much the international 
community as well as Afghan people support 
change in the country. 
“If there is that willingness, then Afghanistan will 
survive. And not only that, Afghanistan will 
survive. Afghanistan will thrive.That I can 
promise you. But as long as there is the 
willingness, it will need that to make it happen. 

SOURCE: AL JAZEERA 
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Since August 2021, the Taliban has issued more 
than 80 orders and decrees, many of which have 
tightened the group’s grip on Afghan women, 
according to data compiled by the United States 
Institute of Peace (USIP). 
According to USIP, some of these orders include 
closing schools for girls, limiting the freedom of 
movement of women and blocking women from 
taking on public-facing jobs. 

 

‘America, West are responsible for this 

situation’ 

Mahbouba Seraj, an activist, chose to live and 
work in her own country as tens of thousands of 
Afghans fled the country in the wake of Taliban’s 
return to power. She hopes to bring about change 
in whatever capacity she can. 
“We are in a state of absolute sadness and 
disappointment, but also waiting to see what will 
happen,” Seraj said. 
With women barred from universities as well in 
December, Seraj said it will lead to a shortage of 
professionals, including in the health sector. 
“It’s [ban on female education] is literally pushing 
the country towards destruction,” she said. 
Anisa Shaheed works with Amu Television based 
in the United States. She fled the country along 
with many other journalists, civil society activists 
and soldiers after the Taliban takeover. 
 
“The previous Afghan government had dozens of 
problems, but girls had the right to study, work, 

and participate in society. But the Taliban have 
taken away all women’s rights,” Anisa said. 
“Deprivation of education, work and social life 
made women suffer from mental problems. Girls 
are forced into marriages. Afghan women have 
been abandoned. America and the West are 
responsible for this situation of the people, 
especially the women of Afghanistan.” she said. 

 
A Taliban soldier stands guard as a woman walks past 

in Kabul [File: Ebrahim Noroozi/AP Photo] 

25 percent drop in women’s employment 

Since the collapse of the West-backed 
government of President Ashraf Ghani in August 
2021, female employment in Afghanistan has 
dropped by a quarter, according to estimates 
from the International Labour Organization 
(ILO). 
“Restrictions on girls and women have severe 
implications for their education and labour 
market prospects,” said Ramin Behzad, the 
senior coordinator for Afghanistan at the ILO, in 
a statement accompanying its 2022 report on 
March 7. 
 
In December 2022, the Taliban issued an order 
banning women from working in NGOs. 
According to the UNOCHA, women comprise 35 
to 45 percent of the NGO workforce in the 
country. 
However, Jalil said that in places where women 
are allowed to work, such as in healthcare or in 
domestic jobs, they do so based on verbal 
agreements between the organisation and local 
Taliban representatives. 
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‘Living with dignity’ 

Hosna Jalil was not even 10 when the Taliban 
first came to power in 1996. During its rule 
between 1996-2001, female education was 
banned, with exceptions made for religious 
education. 

 

Jalil from a remote village in southeast Ghazni 
province was one of those affected by the ban. 
Determined to continue her education, she joined 
a community-based religious educational 
programme run inside a mosque that taught the 
formal curriculum without the knowledge of 
Taliban authorities. 
She recalled that all the children had to be ready 
to take out their religious books and hide their 
other books in case the Taliban officials raided 
the mosque. 

 
Amanah Nashenas, a 45-year-old teacher, collects 

books in a school in Kabul [File: Ebrahim Noroozi/AP 

Photo] 

“We would have stopped breathing because we 
didn’t know what would happen if they found out, 
if one of us would have made a mistake and if they 
would find out what was inside our bags. They 
sometimes even checked our bags” Jalil recalled. 
“That is when you could feel the brutality as a 
child”, she added. 
After the fall of the Taliban in 2001, Jalil 
continued her studies and graduated with a 
degree in physics from Kabul University. 
In 2018, at the age of 26, Jalil was the first woman 
ever appointed to a high ministerial position in 
Afghanistan, serving as a deputy minister of 
policy in the Ministry of Women’s Affairs. She 
went on to serve various government 
departments, including the Ministry of 
Petroleum and the president’s office. 
Jalil had relocated to the United States on a 
fellowship from the government months before 
Kabul fell to the Taliban in August 2021. 
In September, the Taliban replaced the Ministry 
of Women’s Affairs with the Ministry for the 
Propagation of Virtue and Prevention of Vice. 
“The 20-year gap between the two Taliban eras 
changed people. There was an understanding of 
how a person, men and women, could have their 
fundamental rights and live with dignity,” Jalil 
said. 
“The only difference is that women are louder 
than they used to be, and they’re going to be on 
the streets. Women were more silent in the 1990s, 
and that’s it. There’s no difference when it comes 
to the Taliban side,” she said. 

 
Afghan women chant slogans during a protest in 

Kabul against the ban on university education for 

women [File: AP Photo] 
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Eighty percent of school-aged Afghan girls and 
young women – totalling 2.5 million people – 
continue to be out of school. 

 

By Alia Chughtai and Marium Ali 

Millions of Afghan female students have been 
unable to attend secondary schools and 
universities for over a year following a ban by the 
ruling Taliban. 
The United Nations on Wednesday said 
Afghanistan under the Taliban government is the 

“most repressive country in the world” for 
women’s rights, with authorities effectively 
trapping women and girls in their homes. 
“It has been distressing to witness their 
methodical, deliberate, and systematic efforts to 
push Afghan women and girls out of the public 
sphere,” Roza Otunbayeva, head of the UN 
mission in Afghanistan, said in a statement 
marking International Women’s Day. 

2.5 million girls out of school 

The Taliban has barred girls above the sixth grade 
from attending schools since they came to power 
in 2021. 
The rulers initially gave a shortage of teachers, 
lack of school infrastructure for gender 
segregation and other reasons for the continued 
closure of schools. Primary schools have been 
allowed to run. 
Some senior Taliban leaders have called for 
schools to be reopened, saying there was no valid 
reason in Islam for the ban. 
According to UNESCO, currently, 80 percent of 
school-aged Afghan girls and young women – 
totalling 2.5 million people – are out of school. 
The Taliban’s decision to keep girls’ schools 
shuttered has reversed significant gains in female 
education during the past 20 years. 
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