ﻓﺮﻫﻨګﻲ ﻓﻘﺮ
( د تنظيمواکۍ د مهال څو ليکنې)

WWW.KHOST.AF

کتاب پېژندنه
1

WWW.KHOST.AF

د کــتــــاب نــــــــوم:

فرهنګي فقر

ليـــــــکـــــــــــــــــوال:

محمد اسمعيل يون

خـــــپــــــرنـــــــدوى:

يون کلتوري يون

چــــــــاپــــشمــــــېر:

 ٧١١١ټوکه

لــــومـــــــړى چاپ:

٧٨١٨ل کال

دويـــــــــم چــــــاپ:

٧٨٣١ل کال

د ليــــــکـــــــــوال
() ٤٢

پرلـه پسې نومره:
د خــــپـرنـــــــدوى

() ٤٢

پرله پسـې نومره:
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سرليک

مخ

دا اثر د غمجنو پېښو انځورنه
د تنظيمواکۍ د بهير دا ليکنې
د جدي شپږمه زموږ د معاصر ...
فرهنګي فقر
د عقايدو بحران
که خبر نه يې نو واوره!
جګړه او روحي ستونزې
فرهنګي ټولنې او فرهنګي ...
د کابل طب انستيتوت ،د زيان تر ...
د افغانستان د ملي ګالرۍ برخليک

٧
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د کابل د اوسنۍ ادارې څو ځانګړتياوې

٥١

دجدي د ١نېټې غميزه او د هغې ١٤ ...
کابل :رنځونه ،مرګونه او کړاوونه
کابل بيا په وينو ولمبل
د قدرت د انتقال مساله
يرغمل شوى ولس
غني ،غني دى
ننګيال يو شاعرانه شخصيت
فرهنګي رغونه د افغاني ټولنې د...
په افغانستان کې تنظيمي اداره او ...
د محمد اسمعيل يون لنډه پېژندنه
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سريزه:
دا اثر د غمجنو پېښو انځورنه

د ډاکتر نجيب اهلل د رژيم د پاى کلونـه وو ،چـې افغـان فرهنګيـانو ((د
خوشال فرهنګي ټولنې)) بنسټ کېښود  .دغې ټـولنې پـه لنـډ وخـت کـې
يو شمېر مهم سيمينارونه جوړ کړل ،يو شمېرمهم اثار يې چاپ کړل او د
طب اوانجينرۍ په برخوکې يې هم څانګې پرانيسـتې ،ډېـر ژر يـې د يـوه
ملي او فرهنګي غورځنګ بڼه غوره کړه  .دا مهال يون صيب د ادبياتو په
پوهنځي کې و ،ما او ډاکتر صيب ابراهيم شينواري د طـب پـه پـوهنځي
کــې زده کــړې کــولې .يــون صــيب نــه يــوازې د خوشــال فرهنګــي ټــولنې د
مشرتابه جرګې هڅاند غړى و ،بلکې د دغې ټولنې په اي جاد کـې يـې هـم
مهمه ونډه درلوده .زما او د يون صيب او ډاکتر صـيب شـينواري تـرمنځ
په همدې وخت کې اړ يکي ډېـرې سـره نـږدې شـول  ،پـه ګـډه مـو فرهنګـي
هلـــې ځلـــې کـــولې او پـــه دې هيلـــه وو ،چـــې کـــه دا فرهنګـــي غورځنـــګ
همداسې پرمخ والړ شي ،نو په ډېـر لـږ وخـت کـې بـه پښـتانه لـه کلتـوري
غفلت څخه راويښ شـي اود چ ټـک پرمختـګ الره بـه غـوره کـړي.خـو پـه
همدې وخت کې له شمال څخه د افغانسـتان د تجزيـې او نيـواو يـوه بلـه
خطرناکه دسيسـه د توپـان پـه څېـر راروانـه وه  ،چـې څپـې يـې واردمخـه
کابل ته هم رارسيدلې وې .
همداســې وشــول  ،د ډ اکتــر نجيــب رژيــم نســکور شــو ،خــو د ســولې او
خپلــواکۍ پرځــاى کــورنۍ جګــړه او د افغــان پـه الس د افغــان وژنــه پيــل
شــوه او هغــه څــه چــې لــه روســي تــاړاو څخــه خونــدي پــاتې و ،تنظيمــي
جګــړو او تــاالن لــه کــومې تېــر کــړل او هېــواد مــو پــر وړو وړوکورګيــو
ووېشل شو .موږ به روانې پېښې او نـادودې پـه ډېـر ځيـ ر سـره څـارلې او
که مونور څه له وسه نه کېدل نو هڅه موکوله چې خپلـې اندېښـنې لـه يـو
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شمېر اغېزمنو کسانوسره شريکې کړو .يوځل مو پرېکـړه وکـړه  ،چـې پـه
کابل کې يو ګډ کور ونيسو  ،هـره شـپه بـه روان حـاالت سـره څېـړو او پـه
سبا به يې د ټاکلي پالن له مخې لـه خپلـې وسـې سـره منـډې تـرړې کـوو،
خو زموږ کورنيو مسووليتونو داموقع رانه کړه .څلـور کالـه وروسـته مـا
له هېواد څخه بهر ته مخه کړه  ،خو يون او ډاکتر شينوارى همدلته پاتې
شول ،چې تل به زما د اندېښنې مزي ورسره تړلي وو.
ترکومه چـې زه يـون پېـژنم ،د دې تـر څنـګ چـې پـر هېـواد دتپـل شـوې
غميزې او ور څخه رازېږېدلو پېښـو پروړانـدې ډېـر حسـاس و  ،همـدغو
پ ېښو ته يې تل په يوه ځانګړي  ،ژور اوذره بيني نظر کتل اوډېر وخت به
يې پېښې له يوې داسې زاويې څخه ځيرلـې ،چـې د يـوه عـادي کتـونکي
به هډو ورته پام نه واو په همدې لړکې به يـې کلـه کلـه د پېښـو ،د هغـو د
الملونو او پايلو ترمنځ عجيبه اړيکي او منطق موندل.
يون چې پياوړى قلم لري ،تل يې هڅه کړې خپل دردونه ،کتنې ،شننې
اواندېښنې د کاغذ پرمخ راوړي او له نورو سره يې شريک کـړي ،چـې د
مقــالو همــدا ټولګــه يــې د تنظيمــواکۍ د پېــر د نــادودو يــو ــه انځــور
وړاندې کوي .په دغـو ليکنـو کـې د تنظيمونـو د مـدعا او عمـل تـرمنځ د
واټن له مخه پرده پورته شوې او د لوټ ،تاالن  ،وژنو ،ورانۍ او تباهۍ
ترڅنګ داسې کيسې هم لولو ،چې د سړي له ډېره درده خندا ورته راشي
 ،لکه د پچو محصـول  ،لـه کابـل څخـه د اسـالمي ځواکونـو دفـا او دې
ورته نورې کيسې .
خو په دې ليکنـو کـې تاسـو يـوازې د مـرل ژوبلـو اوورانيواحصـايوي
رپــوټ نــه لــوله او نــه هــم يــوازې د يــوه شــاعريا اديــب عــاطفي احســاس
ګورئ ،بلکې يون د روان ناورين ځينو داسـې زيـانونو اوڅنـډو تـه ګوتـه
نيسي چې که څه هم ډېر مهم دي ،خو د ډېرو له پامه غورځېدلي دي .
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د بېلګــې پــه توګــه  ،کلــه چــې مــوږ د جګــړې د زيــانونو خبــره کــوو ،نــو
سمدستي مو فزيکي  ،مادي او اقتصادي زيانونه او ورانـۍ سـترګو تـه
دريـــږيل کلـــه چـــې د بيـــا رغـــونې خبـــره کـــوو نـــو هـــم يـــوازې د مـــادي
اواقتصادي بيا رغـونې پـه اړه فکـر کـوو .خـو يـون د مـادي او اقتصـادي
زيــانونو تــر څنــګ او تــر هغــو ال زيــات پــه فرهنګــي او معنــوي برخـو کــې
زيــانونو تــه متوجــه دى  .د اعتمــاد بحــران  ،د معنويــت ســقو  ،د افغــان
ولس ذهني وېش او فرهنګي زيانونه هغه مهم بنسټيز الملونـه دي  ،چـې
نن يې هم موږ له پايلوسره الس او ګرېوان يو .د بېلګې په توګه که څه هم
د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو وروسته په لسګونو ميليـارده ډالـره
له افغانستان سره د مرستې په نامه راغلل ،خو د معنويـاتو د سـقو لـه
امله د ولس د هو ساينې پرځاى د يوڅو تنو جېبونه پرې ډو شولل که څه
هم خلکو ته د سياسـي او ټـولنيزو فعـاليتونو ازادي ورکـړل شـوه ،خـو د
هغه ژور ذهني و ېش له امله چې د د ـمنانو تبليغـاتي چـړو زمـوږ تـرمنځ
رامنځته کړى اوس هم پر سلو الرو روان يو او د يو بل پښو ته موتبرونـه
نيــولي دي ،چــې لــه همــدې املــه يــوازې د ثبــت شــويو سياســي ګونــدونو
شمېر دسلو شاوخوا تـه رسـېږي .لـه بـده مرغـه مـوږ تراوسـه پـورې هـم د
معنوي ارز تونود بيا رغـونې او د ملـي اوټـولنيز  -انتګراسـيون يـا بيـا
کوشير کولو کومه ستراتيژي نه لرو.
موږ معموالً هغوخلکوته معيوب وايـو  ،چـې د بـدن غـړي يـې لـه السـه
ورکــړي وي  ،خــو يــون د افغانــانو روانــي زيانونــه او نــاروغۍ هــم نــه دي
هېرې کړي او په همـدې اړه د يـوې ليکنـې پـه پـاى کـې ليکـي  « :لنـډه دا
چــې د ولــس زياتــه برخــه پــه ډول ډول روانــي ســتونزو واو ــته .د کابــل
پوهنتــون لــه يــوه اســتاد څخــه مــې د دغــه درد د شــريکولو پــه تــر کــې
وپ و تل  ،چې د افغانستان زيات وګړي تقريبا  ٢٥په سـلو کـې پـر يـوې
نـه يــوې ډول روحـي نــاروغۍ اختـه دي ،هغــه وويـل ( :تاتــه چـې کــوم رو
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ـکاري هغـه هــم نـارو دى  ،ځکـه چــې دا دردونکـې او غملړلـې پېښــې
ولې پرې تاثيرنه کوي) ».
د يـــون د ليکنويــــوه بلـــه ځانګړنــــه لــــه شـــمېرو او ارقــــامو ســــره د ده
عالقمنــدي ده  .د دې ترڅنــګ چــې معمــوالً د پېښــو او زيــانونو پــه اړه
دقيقې شمېرې وړانـدې کـوي  ،کلـه کلـه لـه دغـو شـمېرو او ارقاموڅخـه
داسې پايلې راوباسي  ،چې سـړى ورتـه اريـانيږي او د مو ـو اهميـت
ته متوجه کېږي  .د بېلګې په توګه تاسو دا متن ولوله ((:اوس نـو تقريبـا
هــره ورل لــه هــرو در يــو افغانــانو دوه تنــه ــرور پــر بــې نتيجــې سياســي
بحثونو خپل وخت تېروي ،نو لږ تـر لـږه کـه لـه  ٧٥مليونـو افغانـانو څخـه
لس مليونه تنه افغانان د ورځې يوساعت پرسياسي خبـرو تېـر کـړي ،نـو
په يوه ورل کې به مو  ٧١مليونه ساعته وخت ـايع کـړى وي او کـه دا پـه
يوکال کې رب کړو ،نو  ٨١٥١ميليونه ساعته وخت به شي او که دا بيا
په  ٧٥کلو کې رب کړو نو  ٥٢١٥١ميليونه ساعته وخـت بـه مـو يـوازې
پر بې نت يجې بحثونو ايع کړى وي )). ...
او يا د کابل طب انستيتيوت ته درسېدلو زيانونو په لړکـې دا بلـه پـه
زړه پورې بېلګه وګورئ ...((:په دې موده کې د محصـلينو درسـونه يـا پـه
نيمــه او يــا پــه بشــپړ ډول ودرول شــوي وو .کــه د محصــلينو د شــمېر پــه
تناســب د درســي ســاعتونو شــمېر پــه پــام کــې ونيســو ،نــو پــه مجمــوعي
توګه به نوموړي انستيتيوت ته د لسو مليونو پـه شـاوخوا کـې د درسـي
ساعتونو د ايع کېدو زيان او تی وي  .)).په دغو شمېرو کـې د وخـت
د يا په ا ړه د يون سخت حساسيت په خپله د پـاملرنې وړ خبـره ده  .پـه
دې کې هېڅ شک نشته هغو ولسونو چې له وخت نـه سـمه ګټـه اخيسـتې
ده ،د تمــدن او پرمختــګ پــر لــوړو پوړيــوختلي دي  .لــه بــده مرغــه مــوږ
اکثراً يوازې د مادي زيانونو په اړه خبرې کوو  ،خـو داچـې څـومره وخـت
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مو له السه ورک ړى او تر نوروهېوادونو څومره وروسته غورځېـدلي يـو،
دې ته پام نه کوو.
په دغه ټولګه کـې د تنظيمـواکۍ پـه اړه پـر ليکنـو سـربېره دوې ادبـي
ليکنـې هـم راغلــي  ،چـې زمــا پـه انــد بهتـره وه د ادبــي ليکنـو پــه يـوه بلــه
ټولګــه کــې راغلــې واى .کېــدى شــي پــه دغــه ټولګــه کــې د پېښــو زيــاتره
انځورونه زموږ لپاره اشناوي ،يامو پـه خپلـه ليـدلي وي او يـا مـوهم لـه
بل چـا اورېـدلي وي  ،خـو يـو نسـل وروسـته همـدا ليکنـې د تـاريخ مينـه
والــو تــه د تنظيمــواکۍ د پېــر يــو ډېــر ر ــتينی اوعينــي انځــور وړانــدې
کولی شـي او بـل دا چـې لـه هغـه زاويـې څخـه چـې دا پېښـې څېـړل شـوي
ايي د ډېرو لوستونکو لپاره نوې وي .
داچې يون صيب همت کړى او خپلې ليکنې يې په خپله راټولې کـړي د
ســتاينې او قــدر وړ کــار دى ،کــه نــه وروســته د دغــو ليکنــو مونــدل ،
راټولول او بيا د چاپ تر درشله رسول څه اسانه کـار نـه دى .پـه پـاى کـې
يون صيب ته د دغـې ټـولګې د چـاپ لـه املـه مبـارکی وايـم او لـه قـادر و
متعال خداى(ج) څخه يې قلم ته الډېر برکتونه غواړم .
په درنښت
خوشال روهي
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د سريزې په ډول:
د تنظيمواکۍ د مهال دا ليکنې

په دې ورځـو کـې چـې زه د خپلـو ليکنـو د راټولولـو پـه هڅـه کـې يـم ،نـو
دخپلو ټولو چاپي ليکنو د راټولېـدو لپـاره مـې د هغـو چـاپي خپرونـو لټـه
پيل کړه ،چې زما د ليکنو د چاپ احتمال په کې و .له نېکه مرغه چـې ددې
خپرونو يو زيات شمېر ما سره خوندي و ،خو دا خونديتوب هم يو ځاى او
يو مهال نه و ،د ځينو خپرونو کلکسيون ،په پېښـور ،د ځينـو پـه کابـل ،د
ځينـو پــه ننګرهــار او د ځينـو نــورو هــم پـه لغمــان کــې و ،پـه دې تېــرو شــلو
کلونو کې ددغو اخبـارونو او مجلـو خونـدي سـاتل هـم اسـانه کـار نـه و ،د
موږکانو دې خونه ړنګه شي ،هغوى هم پرې صرفه نـه وه کـړې ،بادوبـاران
هم د ځينو پاڼې دوړولې وې او لېږد رالېـږد هـم خپـل تـاثير ـندالى و .خـو
بيــا هــم د يــو مســلکي ليکــوال پــه توګــه زه لــه پيلــه بيــا تــر دې دمــه د خپلــو
ليکنو خونديتوب ته متوجه وم ،له هغه مهاله چې زما لومړني شعرونه پـه
اخبــارونو کــې چــاپ شــول او بيــا تــر څــو کلونــو پــورې ،مــا پــه مــنظم ډول د
خپلــو چــاپي ليکنــو يــو فهرســت پــه يــوه کتابچــه کــې ليکــه او هلتــه مــې دا
وا ح کوله ،چې زما کومه ليکنه او شعر پـه کومـه خپرونـه کـې څـه وخـت
چاپ شوي دي ،دې کـار تـه مـې تـر يـوه وخـت دوام ورکـړ ،خـو دا لـړۍ بيـا
وروسته وشلېده او کله چې مې ددې ليکنو پر راټولونې پيل وکړ ،نو هغه
کتابچه هم راڅخه الدرکه شوه ،خو په هر ترتيب د اخبارونو او مجلـو لـړۍ
مــې چــې وپلټلــې ،ډېــرې ليکنــې مــې ترالســه کــړې او يــو کــم شــمېر داســې
ليکنې چې پر بيا چاپ ارزېدلې ،السته رانغلـې ،ځينـې ليکنـې داسـې هـم
وې چې د همغه وخت په انډول يې يو څه ارز ت درلود او يا يـې هـم خبـري
او ژرونالستيکه بڼه لرلـه او پـر بيـا چـاپ نـه ارزېـدلې ،هغـه خپلـه مـا تـرې
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حذف کړې ،نو له څو ليکنو پرتـه چـې بيـا چـاپ يـې زمـا پـه نظـر ـرور و،
نورې اکثره ترالسه شوې.
زه د وونځي په اتم او يا نهم ټولګي کې وم چې زما لومړني شعرونه پـه
(ستوري) مجله او بيا په (قبايلي زلميان) جريده کې چـاپ شـول ،دا نـو د
انسان لپاره يوه نه هېرېدونکې خاطره وي ،هغه شعر چې په ستوري مجله
کې چاپ شوى و ،مطلع يې دا وه:
نـــن کــې زه مـاشوم يم د سبا د ورځې پالر به شم
نــوى ژونـد به جوړ کړم د غريبو خدمتګار به شم
او هغــه چــې پــه قبــايلي زلميــانو جريــده کــې چــاپ و (زمــا هــوډ) نومېــده
مطلع يې دا وه:

جوړ به مې هېواد کړم چې ځالند شي په نړۍ
ال بــه مــې درنـه کړم د خپل پالر نيکه پګړۍ
البته دا زمـا لـومړني شـعرونه نـه وو ،خـو د لومړنيـو چـاپي شـعرونو لـه
جملې څخه وو .بيا همداسې په نورو اخبارونو او مجلو کې زما ليکنـې او
شعرونه راغلل ،خو له ٧٨١٢ل کال بيا تر دې دمه چې زما ليکنـې پـه کومـو
چــاپي خپرونــو کــې راغلــي دي ،اکثــره پــه دې خپرونــو کــې دي :ســتورى
مجلـه ،قبـايلي ځلميـان جريـده ،درفـش جوانـان اوونيـزه ،هېـواد ،انــيس،
پيــام ،ملــي ارمــان ورځپــاڼې ،جرګــه ،ژونــدون ،هيلــه ،ډيــوه ،شمشــاد،
بـــاختر ،کابـــل پوهنتـــون ،خپلـــواکي ،ګنـــدهارا ،ـــکال ،کمکـــی خيبـــر،
روهي ،انګازه ،الينګار او الفت مجلې ،وفا ،ارمـان ،دعـوت ،سـپوږمۍ
او قلموال جريدې او همدارنګه ټول افغان ،بېنوا ،لر او بـر ،غورځنـګ،
ققنوس او ځينې نورې وېبپاڼې چـې زمـا ځينـې شـعرونه او ليکنـې پـه کـې
راغلې دي.

11

WWW.KHOST.AF

کلــه چــې مــا د خپــل تېــر کــار پــر ټولولــو پيــل وکــړ ،نــو طبع ـاً د مهــال او
محتوا له مخې د هغو د ډلبندۍ مسئله هم راسره مطرح شوه ،دغه ليکنـې
چــې پــه دې ټولګــه کــې راټــولې شــوي ،د هغــو ليکنــو ټولګــه ده چــې يــو
مشخص مهال په خپله لمن کې رانغـاړي ٧٨١٥-٧٨١٧ :لمريـز کلونـه چـې د
هېواد پر بېالبېلو سيمو مختلف تنظيمونه واکمـن وو او پـر ټـول هېـواد د
ګــډوډۍ ،لــوټ او تــاالن لمــن خــوره وه ،دا ليکنــې د بېالبېلــو سياســي،
ټولنيزو ،کلتوري او ورځنيو مسايلو په اړه ليکـل شـوي او پـر يـوه واحـده
ټولګه کې مې د مهال له مخـې د هغـو راټولېدنـه ځکـه غـوره وبللـه ،چـې د
همدې يوه غمجن مهال د بېالبېلو ژوند پېښو څرکونه په کې ليـدل کېـدى
شي ،که څه هم د مو و او محتوا له پلوه سره توپير لري ،خو که پـه ځيـر
ورته وګورو د هغې زمانې د تاوجن او غمجن حالت تصوير راکاږي ،ددې
ليکنــو پــه مــنځ کــې د هغــې ليکنــې شــتون هــم ــروري و چــې مــا پــر کابــل
باندې د تنظيمي واکمنـۍ تـر پيـل وروسـته لنـډ مهـال کـې ليکلـی و .ددې
ليکنې نوم و(( :له سره کېالکه تر سپين زبېښناکه)) .په دې ليکنه کـې د
روسيې (استعمار) او د پاکستان (استثمار) سره پرتله شوي وو ،څرنګـه
چــې دا مهــال پــه کابــل کــې چــاپي خپرونــې پــر ټپــه ودرېــدلې وې او نــه د
خپرونـو ازادي وه ،نـو دا ليکنــه د کـوزې پښـتونخوا پــه مـردان کـې ،يــوې
خپرېـدونکې مجلـې خپــره کـړه ،خــو تـر دې مهالــه يـې زه پــه بيـا پيــداکولو
بريــالی نــه شــوم او همدارنګــه يــو شــمېر نــورې ليکنــې چــې پــر بيــا چــاپ
ارزېدلې.
د تنظيمواکۍ تر ړنګېـدو وروسـته د ډاکټـر نجيـب اهلل د وژنـې پـه بـاب
زما د يو ليکلي ياد ت چاپ هم ـروري و .دا ياد ـت مـا د ميـزان پـر ()١
نېټــه د کابــل پــه اريانــا څلــور الرې کــې هغــه مهــال ليکلــی و ،چــې د ډاکټــر
نجيب اهلل او د هغه د ورور احمدزي ځوړند مړي مې ،په خپلو سترګو ،پـه
داسې حالت کې وليدل چې د کابل په زرګونو خلک ورته راټول شوي وو،
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ما په دې ياد ت کې ددې صحنې تصوير ايسـتلی دى ،خـو پـه خواشـينۍ
سره چې ددې ليکنو د چاپ تر مهاله يې په پيدا کولو بريالی نه شوم.
ددې ټولګې درنو لوستونکو پام دې ټکي ته را اړوم چې دا ليکنـې زمـا
د هغه مهال د فکر اخيستنه ده او کوم تصوير چې ما د هغه وخت د حـاالتو
کاږلی ،تر ډېره بريده له واقعيت سره منطبق دى ،په دې ليکنو کـې مـا بيـا
الس نه دى وهلی او نه مې دا د مهـال لـه غو ـتنو سـره عيـارې کـړې دي او
هدف مې دا هم نه دى چې عيارې يې کړم ،ځکه نه هغه وخت ماتـه چـا ددې
ليکنو په خاطر امتياز راکړى او نه به يې اوس راکړي ،زمـا لپـاره تـر ټولـو
غټ امتياز همدا دى چې خپل روح او روان مې ارام وي ،په دې کې مې يو
څو هغه ځايونه چې د اماليي ،انشايي او چاپي تېروتنـو د سـمون ايجـاب
يې کاوه او همدارنګه ځينې نېټې او ارقام چې هغه هم د طباعتي تېروتنـو
زېږنده وه ،په هغـو کـې سـمون راوړى او يـو دوه عنوانـه مـې لنـډ کـړي دي.
نور متن مې د تاريخي اصالت له مخې کټ مـټ همغسـې پـرې ايښـی دى،
حتی ځينې هغه اماليي تېروتنې چې تراوسـه پـورې دود دي ،هـم پـر خپـل
حال مې پرې ايښي او هغو ته په خپل بل اثر ((پښتو ليکنـی سـمون)) کـې
اشاره کوم ،دا تېروتنې ال تراوسه پورې عامې دي.
((تېــرې ليکنــې پــه خپــل شــکل)) لــه چــاپ څخــه زمــا هــدف دادى چــې
ليکوال ،لوستونکو ته دا په ګوته کړي ،چې تېر وخت چا څـه کـړيا او پـه
راتلونکي کې بايد څه وکړيا ،تېر حاالت زموږ د راتلونکي لپـاره يـو پـل
دى ،که چا ددغه پله ستنې سمې ايښې وي ،نو د راتلونکي مزلـه لپـاره بـه
يــې الره اواره کــړې وي او د نــورو د بــاور د خپلولــو لپــاره بــه يــې اساســات
پاخه وي ،زما له نورو ليکوالو څخه هم هيله ده ،چې خپـل تېـر اثـار راټـول
او د خپلو لوستونکو مخې ته يې د قضاوت لپـاره کېـږدي ،ليکـوال خپلـه
هم بايد په ژوندوني خپل امتحان ته حا ر شي.
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په خپله د خپلو ليکنـو راټولونـه ځکـه ـه کـار دى ،چـې يـو خـو بـه يـې د
خپل کړي او نيمګړي کار د راټولونې بار پر بل چا بار نه شي او بـل د ډېـرو
هغو تېروتنو او ناسميو مخه بـه ونيـول شـي چـې راتلـونکي ليکـوال يـې د
تېرو ليکوالو د اثارو د راټولېدو پر وخت زغمي ،دا سمه ده چـې پـر ژونـد
باور نه شته او انسان د خپل ژوند له برخليکه خبر نه وي ،مرل هـم چاتـه د
خپل راتګ خبر نه اعالنوي ،خو زه دومره وايم چې ليکـوال تـه پـه کـار دي
چې هر څو کاله وروسته (که ژوندى و) لږ تر لږه پنځه کاله وروسته ،يو څه
وخت د خپل تېر کړي کار ارزونې او راټولونې ته بېل کړي او خپل هغه څـه
راټول کړي ،چې پر بيا راټولونې او بيا خپرونې ارزي ،په دې ډول بـه مـو د
خپـل راتلـونکي نســل او هغـه ليکــوال وخـت ســپما کـړى وي ،چــې بيـا يــې
زموږ د اوسني ليکوال د کړي او متفرق کار پر بيا راټولـونې لګـوي او هـم
به مو د هغو تېروتنو ،ناوړه پوهاوي او زياتې مبالغې مخـه هـم نيـولې وي
چې بيا وروسته ددغـه ليکـوال پـه بـاب کېـږي .يـو ليکـوال چـې پـه خپلـه د
خپل کار د راټولولـو وس او وخـت ونـه لـري ،نـو بيـا لـه نـورو ولـې دا هيلـه
وشــي ،چــې هغــوى بــه پــه ــه ډول دا کارونــه ترســره کــړي .زمــوږ يــو شــمېر
ليکوال د خپل ژونـد پـر مهـال د خپلـو اثـارو شـمېر تـر حقيقـت لـوړ ـيي،
داسې ليکوال هم شـته چـې يـوه مو ـو يـې تـر يـوه حـده څېړلـې وي ،خـو
بشپړه کړې يې نه وي ،هغه هم په بشپړ کار کـې حسـابوي او د خپلـو اثـارو
په نيوليک کې يـې راوړي او ځينـې ال داسـې هـم دي چـې يـوازې مو ـو
يې ټاکلې وي او بيا يـې هغـه هـم پـه اثـارو کـې وشـمېرل شـي ،نـو ددغسـې
تېروتن و او ابهاماتو د مخنيوي پـه خـاطر هـر ليکـوال تـه بويـه چـې د خپلـو
اثارو د راټولېدو غمه په خپله وخوري .اوس لـه نېکـه مرغـه د کمپيـوټر او
انټرنيټ زمانه ده ،ليکنې يوازې په چاپي خپرونـو کـې نـه خونـدي کېـږي،
اوس که ليکنه يو ځل د کمپيوټر او انټرنيټ څپو ته ورداخله شوه ،بيا يـې
د محوه کېدو امکان بېخې کمېږي ،نو ليکوال ته په کار دي ،چـې د خپلـو
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ليکنو تـر ټولېـدو وروسـته د هغـود خونـديتوب پـه بـاب يـوازې پـر چـاپي
رسنيو بسنه ونه کړي ،بلکې بېالبېلو وېبپاڼو تـه يـې هـم ورکـړي ،چـې هـم
يې ګټه زياتو خلکو ته ورسېږي او هم د مرل له بال وژغورل شي .ما چـې د
خپلو ليکنو د راټولولو تکل او کار پيل کړى ،هدف مې همـدا دى چـې پـه
راتلونکي کې نور له ماسره په تکليف نه شي او هم نورو ليکوالـو تـه خپـل
دا پيغام پرېږدم ،چې که غواړئ کار وکړئ او کـار خـالک کـړئ ،نـو خپلـه
يې وکړئ! په همدې هيله دا ليکنې د قدرمنو لوستونکو مخې ته ږدم.

په ډېره مينه او درناوي
ستاسو يون
٧٨٣١ل کال د مرغومي ٧١نېټه
کابل -افغانستان
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د جدي شپږمه زموږ د معاصر تاريخ
غميزه
د
لهه ښورههد
دا ليکنهه هغهه مههه
خپر ېدونکې و ف جر يدو ښ ښر ل ښ سې ()٩٧
دمر غدمي ل ()٢١
ګ ڼ کې چې د  ٢٧٩١ک
مې نوټې سر سمدن خد ي ،خ پر شدو د  .ښ
دو ليک ن کې ل بوالبو لد اخځد ند څ خ ګ ټ
ښد ت شدو و  ،چې د چ پ ښر مه  ،هغ ل
چ ښ غد ځودلي دي ،خد کدمد ځ يدند کې چې
متن ښ غبر ګد لي نديد کې ن يد شدى ،د بل
چ د ا ثر ښک ندويي کدي ،ند ز دل ت د
ليک نې هم غ ب ڼ ب ي خ پروم چې و ف جر يدو
کال د.جدي  ١نېټـه زمـوږ د هېـواد پـه تـاريخ کـې د ويـر او
 ٧٨٥٣لمريز
کړو د
دخپر
درد هغــه غــم لړلــې ورل ده ،چــې د نــړۍ ســتر فکــري او پــوځي ــامار ،پــه
اقتصادي لحاظ د افغانستان له مظلوم ،خو پـه روانـي لحـاظ لـه غښـتلي
ولس سره ،د زور ازمـوينې لپـاره ،د جنـګ ډګـر تـه راودانګـل او زمـوږ پـر
ســپېڅلې او غيرتــي خــاوره يــې څــه ناڅــه د فکــري او اقتصــادي ــکېل
ترڅنګ د پوره پوځي کېالو الره خپله کړه.
دوى دې کــار تــه (( د انترناسيوناليســتي)) مرســتو نــوم ورکــړ او خپــل
روزل شـوى غـالم (ببـرو کارمـل) چـې روحـاً او جسـماً د شـوروي اتحـاد د
اوامرو تابع و ،د خپل يوه جمهوريت د راډيـو لـه الرې د افغانسـتان ولـس
ته ال ه راوپېژانده ،يوه ورل وروسته يې د خپـل سـره پـول د زور پـر اوږو
سپور کابل ته راواستاوه او د کابل پر تخت يې کېناوه .تر دې وخته پورې
(ببرو کارمل) زموږ په ټولنه کې د يوه منفي سياسي کرکتر په توګـه ځـان
تثبيت کړى ول سياسي کړۍ او رو نفکري قشر له روسانو سـره د هغـه لـه
نــږدې اړيکــو نــه خبــر وو ،مــذهبي او روحــاني کړيــو کــې د هغــه عقيــده يــي
تګلوري تـه پـه سـپکه سـترګه کتـل کېـدل او پـه فرهنګـي او ملـي حلقـو او
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اذهانو کې د هغه د ملي او قومي هويت د ناڅرګندتيا په وجه هم د هغـه پـر
وړاندې څه ناڅه حساسيتونه راپارېدلي وو ،له دې دومره نيمګړتياوو او
منفــي صــفاتو ســره ســره روســانو د پخوانيــو روابطــو پــه تعقيــب هغــه پــه
چکوسلواکيا کې د افغانستان له سفارت نـه (شـوروي اتحـاد) تـه بوتـه او
تر څو مياشتو ځنډ وروسته يې د خپل  ٣٥زره کسيز پول په زور د (حفيظ
اهلل امــين) واکمنــۍ او ژونــد ســقو او پــر ځــاى يــې دى (ببــرو کارمــل)
کېناوه .ببرو کارمل لـه شـوروي څخـه د ((سـپاس)) او مننـې ادا کولـو پـه
تر کې خپله څېره خلکو ته و وده ،د افغانانو تاريخ ،فرهنګ ،معنويـت
او اتلولي يې له نظره وغورځولـه او د افغانسـتان برخليـک يـې د شـوروي
انترناسيوناليســتو(!) مرســتو ســره تړلــی وبالــه .پــه لســګونو ځلــه يــې پــه
رســمي او مطبوعــاتي غونــډو کــې دا خبــرې پــه ډېــر ويــاړ او جر ــت ســره د
تاريخ حافظې تـه وسـپارلې چـې(( :مـا هرزـز شکسـت نـه خـواهيم خـورد از
خاطريکه اتحاد شوروى بزرگ عقب ما ايستاده است ،ازر کمکهـاى بجـا
و انترناسيونالستی اتحاد شـوروى بـزرگ نميبـود ،افغانسـتان هـر زـز در
نقشــه سياســی جهــان وجــود نمــی داشــت ،دوســتی افغــان شــوروى خلــل
ناپذير است ،اتحاد شوروى دوست صديق مردم افغانستان است)).
عکس العملونه:
د پخواني شوروي د زورواکانو دا تېـرى د ټـولې نـړۍ ،د ملګـرو ملتـو،
اسالمي هېوادونو او ملـي ازادي بښـونکو غورځنګـو وغانـده او زمـوږ د
هېــواد دخلکــو لــه غــو ملــي ،جنګــي ،روانــي او عقيــده يــي پــاڅون ســره
مخامخ شو.
ملګـرو ملتونـو د ( )٧٢٣١-٧٢٣١کلونـو پـه مــوده کـې پـه خپلـو عمــومي
کلنيـــو غونـــډو کـــې د افغانســـتان پـــه بـــاره کـــې ((،٢٨،١٨/٤٢ ،٨١/٨٥
 ٨٢/٧٨ ،٨٣/٤٢په لسګونو پرېکړه ليکونه صـادر کـړل چـې پـه دې ټولـو
کې د رايو په اکثريت سره د شوروي د يرغل غندنه او له افغانسـتان څخـه
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له قيد او شر پرته د هغو د پوځيانو د وتلـو غو ـتنه شـوې وه .د ملګـرو
ملتو د بشر د حقوقو کميسيون ،د اروپا ګـډ بـازار ،د اسـالمي هېوادونـو
کنفرانس ،امريکـا او د لويـديزې اروپـا ټولـو هېوادونـو د شـوروي تېـرى
وغانده او (( د ملتونو دايمـي محکمـې چـې د نـړۍ لـوى علمـي او سياسـي
شخصيتونه د هغې غړي دي او په ازاد ډول کـار کـوي ،د  ٧٢٣١کـال د مـی
پر لومړۍ نېټه د سويډن په مرکز (ستوکهولم) کې پر افغانستان بانـدې د
سره پول قضيه وڅېړله او په نتيجـه کـې د دې محکمـې لـه خـوا د شـوروي
يرغل محکوم شو)).
د يرغل عوامل:
شوروي اتحاد چې تر دويم نړيوال جنګ وروسته په نـړۍ کـې د يـو سـتر
سياسي ،فکري ،پوځي ،جغرافيـايي او څـه نـا څـه د اقتصـادي ځـواو پـه
توګه سر راپورته کـړى و ،ځـان يـې لـوى فـاتح ،د کمـونيزم لـوى مرکـز او د
ســولې مــدافع(!) بالــه ،نــو پــه پــاتې نــړۍ کــې يــې د کمونيســتي فکــر د
خپراوي ،د سياسي او اقتصادي ګټو السته راوړلو او پر امريکا باندې د
پوځي السبري لپاره ځان برابراوه .نو افغانستان پر دې وخت په سـيمه کـې
د جغرافيايي موقعيت له مخې سترو ځواکونو ته خاک اهميـت درلـود او
سترو قدرتونو ورته په ډېرې ځيرتيا کتل.
د شــوروي د زورواکــي (ليونيــد برژنيــف) د يــوې وينــا لــه مخــې (( :مــوږ
افغانستان ته ځکه لښکرې واستولې ،چې زموږ جنوبي پولې په خطر کې
وې)) .خــو د شــوروي دربــار او کمونســت ګونــد ارمــانونو تــه وفــادار او د
ببـــرو کارمـــل ډېـــر نـــږدې ملګـــرى (اوليـــانو فســـکی) وايـــي (( :مـــوږ پـــر
افغانستان باندې ځکه لښکر کشي وکړه چې هلتـه د اکثريـت ځـواو خـتم
کړو او دولتي قدرت اقليتونو ته انتقال کړو)).
ځينـــې نـــور وايـــي پـــه افغانســـتان کـــې د شـــوروي هـــدف دا و ،چـــې د
افغانســتان د کــانونو ،ځنګلونــو ،د اقتصــاد د ودې څرنګــوالی او د ټولــو
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طبيعــي منــابعو انحصــار پــه خپــل الس کــې ولــري ،خــو ځينــې نــور بيــا د
شوروي لويو او ستراتيژيکو هدفونو ته ګوري او وايـي شـوروي غو ـتل
د افغانستان له الرې د هند ګرمو اوبو ته ځان ورسوي او په دې توګـه هغـه
پوځي او عقيده يي کمربند چې (نـاتو) ورڅخـه تـاو کـړى و ،مـات کـړي .د
جګړې عوامل او الملونه چې هر څه وو ،خو جګړه د افغانسـتان پـر خلکـو
وتپل شوه.
د جګړې د دواړو غاړو د ځواو څرنګوالی:
د کفـــارو او مشـــرکانو پـــر وړانـــدې د اســـالم د ســـتر پيغمبـــر حضـــرت
محمد(ک) او صحابه کرامو له غزاګانو پرته چې ډېـرې نـا انډولـه جګـړې
وې او مسلمانانو په کې ډېر وسايل نه درلودل خـو روحـي قـوت يـې زيـات
و ،د افغانستان او شوروي جګړه داسې يوه نا انډوله جګړه وه چـې د نـړۍ
تاريخ به يې بېلګه کمه ثبت کړې وي .د جګړې په لـومړي پـړاو کـې  ٣٥زره
شوروي عسکرو پر افغانستان تېرى وکړ او وروسته د حاالتو د کـړکېچن
کېدو له امله  ٨١زره تنه نور هم پـرې زيـات شـول .ددې ترڅنـګ د کارمـل د
رژيم منظم قطعات چې شمېر يې وروسته پنځه سوه زره تنـه اټکلېـده ،هـم
جنګېــدل ،د هغــو شــوروي عســکرو شــمېر چــې پــه جګــړې کــې يــې برخــه
واخيسته ،يو مليون تنـو تـه رسـېده ،پـه دې جګـړه کـې روسـانو لـه خفيفـه
وسلو ،لکه مکروف ،کالشينکوف ،کلکـوف ،ګرونـوف ،پيکـا او داسـې
ډېرو نورو وسلو څخـه چـې د ټولـو يـادول يـې ـرور نـه دي ،لـه دې النـدې
درندو وسلو څخه هم کار واخيست:
((جټ الوتکې ٨١١
هليکوپټر ١١١
ټانکونه  ٧٢٤١عرادې
له هغو مـدرنو الوتکـو څخـه چـې روسـانو د مجاهـدينو پـر ـد ورڅخـه
کــار واخيســـت د  MI-17,MI-8, MI-24, MI-24/27هليکـــوتپرو پـــه
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ګـډون او  ،Tu-16, Bedger, Su24, Fancer , Tu-22 Blinderdبمـب
غورځــونکې الــوتکې دي ،دغــه راز د روســانو د شــتوالي پــر وروســتيو
وختونــو او د وتــو پــر مهــال د کابــل د رژيــم قوتونــه پــه النــدې ډول تثبيــت
شوي وو (( :څلـور قـول اردو او يـو امنيتـي زون ٧١ ،پيـاده فرقـې ،د خـاک
ګارد يوه فرقه ،د خاک ګارد  ٨غونډونه ،د کمانډو  ٥غونډونـه ،تـوپچي
يـــو غونـــډ ١٤١ ،درانـــده ټانکونـــه ١١١ ،ســـپک ټانکونـــه ٤٥١ ،جګـــړه ييـــز
ماشـــينونه ٣٥١ ،نفـــر وړونکـــي زغروالـــې واســـطې ٧١١١ ،توپونـــه چـــې
 mm٧٥٤او  mm ٤٤١درانده توپونه هم پکې شامل وو ٧١١١ ،هاوانونه چـې
په هغـه جملـه کـې  m٢٨هـم شـامل وو ،د سـکاډ توغونـدي د توغولـو دوه
دســــــتګاوې ٧١١ ،جــــــټ الــــــوتکې ٧١٤ ،هيليکــــــوپترې ١١ ،انتونــــــوف
(ترانســپورتي) الــوتکې ،د  SA-2-110او  SA-3-110لرونکــي د ســام ٤
غونډونه ،د دافع هوا يو غونډ او د رادارو يو غونډ )).په تبليغاتي جنـګ
کې د هېواد په داخل کې د رژيم پـه لسـګونو جريـدې ،مجلـې ،ورځپـاڼې،
راډيــو او تلويزيــون او پــه بهــر کــې د شــوروي اتحــاد خپرونــو ،راديــو او
تلويزيون او د نورو سوسياليستي هېوادونو خپرونو په بېالبېلو ژبـو ،پـه
څليريشت ساعتونو کې په لسګونو ساعتونه په خپله ګټه تبليغـات کـول.
پــه روانــي لحــاظ شــوروي خپلــو عســکرو تــه د کمــونيزم د پلــي کېــدو او
انترناسـيوناليزم روحيــه ورکولــه او د کابــل رژيـم د انقــالب دفــا او وطــن
پالنې روحيه چې دواړه يې د ورځې په تېرېدلو سره کمزورې کېدلې.
د مجاهدينو پوځي څرنګوالی:
کلـه چــې شـوروي پــول لــه مـدرنو او وژونکــو وســلو سـره پــر افغانســتان
باندې يرغل وکړ ،نو افغان ولس يې په تش الس مقـابلې تـه ورودانګـل او
په يوه نا انډوله جنګ کې له روسي پول او د هغو له کېنول شوي رژيم سره
کېل شول .د مجاهدينو وسلې پر دې وخت بېل ،کلنګ ،تبـر ،مـش کـش
ټوپک ،کاري چريز ټوپک ،سرپی ټوپک ،السـي پترولـي بمونـه ،خـال

19

WWW.KHOST.AF

خال پنځه ډزي او لس ډزي ټوپک وو ،وروسته يې په جګړه کې له دولتـي
عســکرو څخــه ځينــې وســلې او لــه بهرنيــو ســرچينو څخــه د ټانــک ــد
ماينونــه او توغنــدي الســته راوړل او همدارنګــه د جګــړې پــه وروســتيو
وختونو کې د درنـدو وسـلو ،د بلوپايـو او سـټنګر هـوايي ـد توغنـديو
درلودونکي شول ،چې د جګړې د برخليک په ټاکلو کـې يـې د مجاهـدينو
په ګټه اغېزمنتوب ورل پـر ورل زياتېـده .لـه تبليغـاتي پلـوه مجاهـدين لـه
عصري امکاناتو څخه بې برخې وو ،خو څرنګه چې د افغانستان اکثريـت
ټولنــه نالوســتې وه ،نــو د شــفاهي او مخــامخ تبليــې تــاثيرات پــرې زيــات
پرېوتل ،نو روحاني قشر ،ماليانو او سيمه ييزو مشرانو د مجاهـدينو پـه
ګټه عمومي روحيه وروزله او له اسالم نه يې د يوه روانـي سـپر پـه توګـه د
يرغلګرو پر د ګټه واخيسته ،ټول مجاهدين يې له اسـالم او خپلـواکۍ
سره د مينې په روحيه وروزل ،د مجاهدينو د يوه مشر د وينا له مخـې چـې
پر  ٧٨١٧ل کال يـې يـوې غونـډې تـه کـړې وه ،ويلـي ووچـې(( :مـوږ هرومـرو
بريالي کېږو ،ځکه چې موږ سـتر روانـي ځـواو او تکيـه ځـاى لـرو او هغـه
اسالم دى)) نو د فزيکي جنګ په انډول په رواني جګړه کـې د مجاهـدينو
روحيه ډېره پياوړې وه.
پــه تبليغــاتي او ســړه جګــړ کــې مجاهــدينو وروســته عصــري تبليغــاتي
وسايل پيداکړل ،له اخبارو نه نيـولې تـر راډيـو پـورې د وسـايلو خاونـدان
شول ،او همدا راز نړيوالـو خپرونـو او راډيوګـانو هـم د دوى پـه تبليغـاتي
جنګ کې د دوى په ګټه ونډه واخيسته.

د جګړې تلفات او زيانونه:
په دې جګړه کې د ځينو سرچينو له قوله د شوروي د مړو عسکرو شـمېر
(( )٧٥١١١-٧٨٨٧١د ټپيـــانو ( )٨١١١١-٨٥٢١٣تنـــه او د ورکـــو  ))٨٧٧تنـــه
وول شوى دى .خو ځينې نور دا تلفات ډېر زيات ـيي ،مـثالً د اسـتونيا
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(نوته هال) نـومې ورځپاڼـه د روسـي پوځيـانو د تلفـاتو پـه بـاب ليکـي(( :د
افغانستان په جنګ کې  ٥١١١١تنه پوځيان وژل شـوي او  ٧٥١١١١تنـه ټپيـان
شــوي دي)) (( .يــو روســي جنــرال د خپــل يــو ليــک پــه تــر کــې د شــوروي
سوسيالستي جمهوريتونو اتحاد تـه ليکلـي (( :تـر هغـه ځايـه چـې د ځـاني
تلفاتو په باب ماته راپور رارسېدلی دى ،عرض کوم چې  ٤١٢٣٧تنه مـړه،
 ١١٥٤١تنه ټپيان او  ٧٣٧٣تنه اسير شوي دي )).د ماسکو د ختيځپـوهنې
انســتيتيوت ((پــه دې جګــړه کــې د کابــل د رژيــم د مــړو عســکرو شــمېر
 ١٣٥٥١تنـــه ،د ټپيـــانو  ٧٧١٥٣٢تنـــه او د اســـيرانو  ٧١٤٢٥تنـــه ـــوولی
دى))( .البته د روسانو تر وتو پورې).
په دې جګړه کې د يرغلګـرو(( ( )١٥١-١١١جـټ او هيليکـوتپر الـوتکې،
( )١١١-٥١٢عرادې ټانکونه )٥٣١-١٢١( ،نفر وړونکي زغروالې واسطې،
( )٢٥١-٣٤١ډول ډول توپونه او ( )١١١١-٥٢١١عرادې الرۍ لـه منځـه تللـي
دي )).همدارنګــه پــه دې جګــړه کــې شــورويانو ( )٢٥بليونــه ډالــره زيــان
زغملــی دى ،چــې د افغانســتان لــه اوســنۍ بــودجې ســره د پرتلــې کولــو لــه
مخې د افغانستان تر  ٧١١١کلونو څخه د زياتې مودې بودجه جوړوي .دغـه
راز د جګــړې د دواړو غــاړو د يــوې ورځــې لګښــت  ٥١مليونـه ډالــره اټکــل
شوى دى .پر دې تلفاتو سربېره شوروي اتحاد ،لـه سـترو روانـي او روحـي
ناروغيو سره مخامخ شو .په کلني اقتصادي بودجه کې يې په سـلو کـې ٧٤
کمښت راغی ،نړيوال حيثيت يې راټيټ او تجزيـه کېـدو تـه يـې الره اواره
شوه .شوروي وګړو ته سترې رواني نـاروغۍ پيـدا شـوې ،هغـه يـو مليـون
شــوروي عســکر چــې د افغانســتان پــه جګــړو کــې يــې ګــډون کــړى و ،ډېــر
زيات يې پر مخدره موادو ،الکولو ،چرسو او نورو رواني نـاروغيو اختـه
وو ،دوى خپلو کورونو ته تر ستنېدو وروسته خپلې يو مليـون کـورنۍ او
کورنيو سره د ارتبا له مخې خپل خپلـوان او بيـا ټولـه شـوروي ټولنـه پـر
رواني ناروغۍ اخته کړلل دوى ته د افغانستان خاوره ،لکـه دوز داسـې
ګرځېدلې وه او پر افغانستان باندې د يرغل په لومړيو شپو او ورځـو کـې
يې چې د انترناسيوناليزم پـه روحيـه او د خوشـالۍ پـه جذبـه پـه عسـکري
بارکونو کې د افغـان وژنـې سـندرې ويلـې ،وروسـته پـه ډېـره مايوسـۍ او
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خپګــان د خپلــو مــاتو ســاندې ووهلــې .لکــه ((الــيپ پشــماکوف يــو روســي
جنرال چې د مجاهدينو له خوا د کره با په سيمه کې وژل شوى ،د ياد ت
په کتابچه کې يې الندې څلوريزه پـه روسـي ژبـه ليکـل شـوې ،چـې ترجمـه
يې داده:
((خـــــــداى(ج) نــــــاز او مهربـــاني پـــيدا کـــــړې ده
شيطان ماشيندار او پوځي خولۍ پيدا کـــړې ده
خـــــــــــداى(ج) جــــــــنــــت پـــــــــــيدا کـــــــــــــــــــــــړى
شـــيطان د افـــــغانــستان خــــاوره پــــيدا کـــړې)).
دغه راز يو روسي عسکر ته يې خپله معشوقه ليکي:
((خوږه او ګرانه شاسا سالم!
ته هر وخت زما په زړه راورېږې ،دايا د ګروزين قطب په خـوا تللـې ده ،د
ګروزين څوکې په واورو ډکې دي ،يخنـي سـاعت پـه سـاعت زيـاتېږي ،زه
هر وخت په کار مصروفه يم ،نه شم ويالى ته بـه کلـه راځـې ،مـور مـې ځـان
مصــروفه ســاتي ،لــه تلويزيــون وروســته خپــل زيــاتره وخــت د راډيــو پــه
اورېدلو تېروي .څو ورځې دمخه چې سخت بارانونـه وو ،لـه افغانسـتان د
((ويکتور)) غريب ال ش راورسېد ،کم بخت ويکتور ،له دايا سره د هغه د
واده ال يــوه مياشــت ه ـم نــه وه تېــره شــوې ،اوف بدنصــيبه دايــا! څــومره د
بدمرغۍ تيارو ګيره کړه.
ګرانه! ته به کله راځېا)) .دغه راز د دې جګړې زيات معيوبين چې کله
خپلو کورونو ته ستانه شول ،نه يوازې خپله پر رواني ناروغۍ اخته او لـه
ژوند مايوسه وو ،بلکې خپلې کورنۍ يې هم پر ناروغيو اخته کړې.
((مثالً د منسـک پـه سـيمه کـې  ١٥تنـه معيـوب ،پـه سـپينه روسـيه کـې
 ٢٨١تنه ،په (پارلو ګراد) کې  ٢١١تنه ،په سنت سـترز بـورل کـې  ٧٥٨تنـه
په (توال) کې  ٧١٨او په ګورکي ار کې  ٢تنه معيوبين ژوند کـوي))(( .لـه
همدې کبله په شوروي کې د هغه وخـت د حکومـت پـر ـد پـټ او ـکاره
عکـــس العملونـــه رابرســـېره شـــول ،لکـــه د روســـي ليکـــوال (الکســـاندر
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پروخــــانوف) د (اوکــــراين مولــــد) ورځپاڼــــه ،ميخايــــل وستوفســــکي،
پروفيســور ياچوشــي د ايشــيوف او د ان ـدري ســخاووف څرګنــدونې او د
خلکو پټ او کاره عکس العملونه))...
افغانستان ته د جګړې زيانونه:
سره له دې چې دې جګړه کې افغانانو يـوه سـتره او معجـزه ډولـه اتلـولي
وکــړه ،چــې پــه نتيجــه کــې د ختيــزې اروپــا هېوادونــه او ځينــې نــور نيمــه
مستعمره هېوادونـه ازاد شـول ،امريکـا او د لويـديزې اروپـا هېوادونـه د
شوروي او کمونيزم د يرغل له خطر نه خـالک او د سـترو روانـي نـاروغيو
له فشار نه بې غمه شول ،خـو د جګـړې درونـد پېټـی او نـاخوالې افغانـانو
وزغمــل او زغمــي يــې .د دې جګــړې پــه تــر کــې پــه زرګونــو کيلــومتره
ســړکونه وران ،پــه ســلګونو پلونــه او پلګــوټي خــراب او يــوازې د ډاکټــر
نجيب اهلل تر وخت پورې  ٨١١١وونځي وران شول ،په زرګونـو هکتـاره د
کښــت ځمکــه ويجــاړه او لــه کښــته پــاتې شــوه ،دوه مليونــه کورونــه وران
شول ،د دېرشـو مليونـو پـه شـاوخوا کـې ماينونـه پـه ځمکـه کـې ـخ پـاتې
شول ١ ،مليونه افغانان (دوه مليونه په داخل او پنځه مليونه پـه بهـر کـې)
مهــاجر شــول ،يــونيم مليــون تنــه شــهيدان شــول ،د تليفــون او برېښــنا پــه
زرګونو ستنې له منځه الړې او د برېښنا ستيشنونو ته سخت زيان ورسېد
او دې بدمرغيو مجاهدينو ته د قدرت تـر انتقـال وروسـته هـم ادامـه پيـدا
کړه ،د هېواد ډېر زيات ـارونه وران شـول ،يـوازې پـه کابـل ـار کـې دوه
زره لويې او وړې فابريکې د اور تر ستوني تېرې شوې ،د ار په سلو کـې
اويا برخې پر کنډوالو بدلې شوې ،ملي او تاريخي افتخارات مو لـوټ او
يــا د اور پــه لمبــو کــې وســوځول شــول ،لنــډه دا چــې د ســوونو او زرګونــو
کلونو مادي او معنوي شتمنۍ مو له خاورو سره برابرې شولې.
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فرهنګي فقر

دا ليک ن د ا م ن جر يدو ښ  ٥ګ ڼ کې چې
د سلداغې ل  ٧سر سمدن لري،
د  ٢٧٩٧ک
خپر شدو د .

پــه ټــوليز ډول فرهنــګ د يــوې ټــولنې لــه ټــولې جــوړې شــوې مــادي او
معنــوي شــتمنۍ څخــه عبــارت دى او پــه ځــانګړي ډول د ټــولنې ذهنــي او
دوديزې پانګې ته فرهنګ ويل کېږي.
له فرهنګي پلوه افغانستان په نړيوال فرهنګ کې ځـانګړى مقـام درلـود
او د تاريخ په اوږدو کې زموږ لرغوني هېواد ته د فرهنـګ او فرهنګپـالنې
زانګو ويـل شـوې ده .هـر کلـه چـې افغانـانو تـر يـوې څـه ارامـې سـاه کښـلو
وروســته د خپــل ذهنــي او مــادي اعمــار لپــاره ځانونــه چمتــو کــړي او يــوه
معنوي پانګه او شتمني يې راټوله کړې ،بيا نـو يـو طـاعون ،يـو توپـان او
يوه تباه کوونکې سيلۍ پرې راخوره شوې او د هغوى هرڅه يې لـه خـاورو
سره برابر کړي دي ،د مقدوني سکندر تر تاړاو دمخه او هـم وروسـته دې
قام په پرله پسې ډول پنځه لسيزې هم د سولې او ارامۍ پـر پالنـګ خـوب
نه دى کړى ،کله چنګيزيانو ،کله مغولو ،کله فارسـيانو ،کلـه انګرېزانـو،
کله روسانو او کله هم ...نورو په دې خاوره کې د خپلو زور ازمويلـو سسـونه
زغلــولي دي .کورنيــو جګــړو او داخلــي اختالفونــو هــم وخــت پــر وخــت د
هېــواد فرهنــګ تــه درانــه زيانونــه اړولــي دي .لــه انګرېــزي ــکېالو نــه د
خپلواکۍ تر ګټلـو وروسـته سمدالسـه پـه هېـواد کـې د ذهنـي ـېرازۍ او
مادي هوساينې لپاره ګړندي ګامونه پورته شول ،ايلـه يـوه لسـيزه ال نـه وه
پوره شوې ،چې د ناپوهۍ يو بل طاعون پـر هېـواد خـور شـو .خـو د هېـواد
ويښو او خبيرو اشخاصو ډېر ژر د دې طاعون عالج وکړ او بيـا د هېـواد د
فرهنګي پرمختيـا ،مـادي رغـونې او سـوکالۍ لپـاره هڅـې پيـل شـوې او
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همــدا (٧٨٥١-٧٨١٢ل کلونــه) لــه يــو څــه خفيــف اړودوړو پرتــه ،د معاصــر
افغانستان د فرهنګي او ارام ژوند کلونه دي.
په ياد شوي زماني واټن کې د مادي پرمختيا ترڅنګ ،په هېواد کې پـه
سلګونو وونځي ،په لسـګونو پـوهنځي ،څـو پوهنتونونـه ،پـه لسـګونو
نندارتونونه ،موزيمونه ،د تاريخي اثارو ارشيفونه او د فرهنـګ ډېـر نـور
روزنځايونه جوړ شول .پـه سـلګونو عنوانـه علمـي ،تـاريخي او ادبـي اثـار
چــاپ شــول او پــه زرګونــو علمــي او ادبــي غونــډې جــوړې شــوې .زمــوږ
د منان هـم پـه دې زمـاني واټـن کـې الس تـر زنـې پـاتې نـه شـول ،زمـوږ پـه
هېــواد کــې يــې لــومړى د ذهنــي پاشــنې لپــاره سياســي ډلــې وروزلــې او د
مالتــړ لپــاره يــې بــې حســابه لګښــتونه وکــړل او دا پــه دې هيلــه چــې پــه
افغانستان کې د اوږدې جګړې لپاره ،ذهني شرايط برابر کړي .بـاالخره دا
جګــړه پيــل شــوه او د روســانو پــه عملــي دخالــت خپــل اوج تــه ورســېده .د
افغانســتان ګاونــډيو ،لــرې او نــږدې هېوادونــو هــر يــوه پــه دې جګــړه کــې
ځانګړي هدفونه لرل .خو ځينو د نورو موخو ترڅنـګ دا درې مهـم هدفونـه
تعقيبـــول :د افغانســـتان د پـــول لـــه منځـــه وړل ،د اقتصـــاد ختمـــول او د
فرهنګ محوه کول .کېدى شي چې ځينې نـورو هېوادونـو هـم دا غو ـتل،
خــو د يــو څــو هېــوادو عالقــه ورتــه د مينــې او يــوازينۍ هيلــې تــر پــولې
رسېدلې وه او په پاى کې همداسې وشول .پـه  ٧١کلنـه جګـړه کـې پـر مـالي
زيانونو سربېره تر  ٨٥١١څخه زيات ـوونځي وسـيزل شـول ،پوهنتونونـه
ړنــګ شــول ،کتابتونونــه ،موزيمونــه چــور شــول ،ارشــيفونه غــال شــول،
نندارتونونو ته اور واچول شـو او څـه پـاتې تـاريخي اثـار پـه نـاڅيزه بيـه د
دوى الس ته ورغلل ،د دغو اثارو له تباهۍ څخه د دوى مقصد دا دى چـې
زموږ تاريخي غرور مات کړي او له ما ي سره زموږ د ولس ذهنـي رابطـه
وشلوي .د فرهنـګ پرځـاى د ولـس پـه ذهـن کـې د جنـګ مفکـوره خـوره او
ولس له فرهنګي فقر سره مخامخ کړي .د جنـګ لـه الرې افـرادو تـه تغـذيې
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الره اواره کړي او د فرهنګ مادي مالتړ ختم کـړي .اوس پـه افغـاني ټولنـه
کې د فرهنګ له الرې د ورځيني ژوند د چارو خړوبول ډېر ګـران شـوي دي.
پــه همــدې وجــه فرهنګــي ارز ــتونه او فرهنګــي هڅــې د ورځينــي ژونــد د
نورو ستونزو تر سيوري الندې راغلي دي .نو که غواړو خپله ټولنه له دغه
رنځېدونکي او کړېدونکي حالته راوباسو نو څه بايـد وکـړوا لـه فرهنګـه
يې پيل کړوا که له سياسـتها او کـه لـه اقتصـادها سـره لـه دې چـې دا درې
توکه يو له بل سره نږدې اړيکي لري ،خو زيات اشخاک شايد پر دې خبـره
متفق وي چې د يـوې ټـولنې د هوسـاينې بنسـټيز عامـل فرهنـګ دى .د بـې
فرهنګه او وچ سياست پايلې (نتيجې) مـوږ پـه خپـل هېـواد کـې پـه خپلـو
ســترګو وليــدلې ،لــه اقتصــادي پلــوه هــم زمــوږ هېــواد د زيــاتو طبيعــي
شــتمنيو خاونـــد دى ،خــو رابرســـېره کــول يـــې علمــي کادرونــه او زيـــات
وسايط غواړي .د پيداګوژۍ پوهان عقيـده لـري چـې اقتصـاد او فرهنـګ
يو د بل الزم او ملزوم دي بايد دواړو تـه ژوره پاملرنـه وشـي .عينـي تجربـو
ــودلې ده ،هغــه ټــولنې چــې لــه فرهنګــي پلــوه ب ـډايې دي ،پــه اقتصــادي
لحاظ هـم ډېـرې شـاته نـه پـاتې کېـږي .المـان او جاپـان د دويمـې نړيـوالې
جګړې درانه زيانونه وزغمل ،خو څرنګه چـې ټـولنې يـې لـه فرهنګـي پلـوه
رســـېدلې وې ،خپـــل هېوادونـــه يـــې بېرتـــه ودان کـــړل .نـــو فرهنـــګ بايـــد
پيــاوړى ،شــفاف او رو ــانه شــي ،چــې د ژونــد الرې او کــوڅې پــرې پــه
رو انه ډول ووينو.
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د عقايدو بحران
خپر ېدونکې ا م ن
دا ليک ن ل ښو رد
د سلداغې ښر  ٧م
ک
جر يدو د ٢٧٩٧
نوټ ښ خپل ( )٥ګڼ کې خپر کړو د .

څــو کالــه دمخــه يــوه افغــاني پوهانــد ويلــي وو (( :پــه افغانســتان کــې د
عقيدې بحران او د معنويت سقو منځته راغلی دى)).
پـر يــو بــل نـه بــاور او اوږدې فزيکــي جګـړې د ژونــد جوړوونکــو خــواوو
تــوازن ګــډوډ کــړ او داســې حالــت رامنځتــه شــو چــې ليــدل يــې ســترګې
برېښوي او اورېـدل يـې عواطـف او زړونـه راپـاروي .پـه افغانسـتان کـې د
متضادو عقيده يي سيستمونو د نادرست استعمال په پايله کې عقده يي
ټکر منځته راغی ،ددغه عقيده يي تصادم پـه نتيجـه کـې ولـس پـر ډلـو او
ډلګيو ووېشل شو او ذهني پاشنه منځته راغلـه ،کلـه چـې هـر يـوه د خپلـو
عقايــدو د برالســي لپــاره فزيکــي جګــړه پيــل کــړه ،نــو خپلــه ګروهــه ورتــه
داســې تفهــيم شــوه ،چــې د مخــالف لــوري د محــوه کولــو لپــاره بايــد لــه هــر
امکان څخه کار واخيستل شي.
د لرغوني يونان يو ليکوال وايي(( :جګړه چې پـه هـر نـوم او د هـر مقصـد
لپــاره وي ،پــه بشــريت کــې د وحشــت ،ذلــت ،فقــر او بــدمرغۍ طــاعون
زېږوي )).د افغانستان جګړې هـم دا بـد ګڼـې لرلـې ،جګـړې پـه وګـړو کـې
عاطفه او زړه خـوږى خـتم کـړل او ځينـې ډلـې ال پـه روانـي لحـاظ دېتـه هـم
ورسېدې ،چې د مقابل لـوري لـه وژنـې او نـابودۍ څخـه د خپلـو روحـي نـا
اراميو د تسکين لپاره کار واخلي.
عقايدو او له عقايدو سـره پـه ناپوهېـدلي ډول افراطـي چلنـد د دوى پـه
ذهــن کــې د اوږدې جګــړې او وينــې شــيندلو ځــواو پيــاوړى کــړ او دېتــه
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وزګــار نــه شــول ،چــې د عقيــدې پــه ر ــتيني مفهــوم د خپــل زړه پــردې د
عاطفې په اوبو ووينځي او د مينې غېږه پرانيزي.
د مرحوم استاد الفت په نظرل عقيده د انسان په ژونـد کـې تـر ټولـو مهـم
اصل او ارز ت دى ،چې بې له هغې ژوند ناممکن برېښي .خـو راځـو دېتـه
چې هر فکر ،هر اند ،هر ذهني تاثر او هره اخيستنه عقيده کېـدى شـيا او
سياست هم د عقيدې تر سرحده اوچتېدى شي او که نها
يو سياستپوه په افغانستان کې د جګړې مهم المـل دا ګڼلـی چـې تقريبـاً
ټولو سياسي ډلو سياست د عقيدې تر پولې اوچـت کـړى دى .څرنګـه چـې
عقيده د انسان په ذهـن کـې يـو سـپېڅلی او مقـدس څيـز دى ،نـو انسـان د
هغې پر وړاندې هر ډول راوالړ شوى عمل نه شي زغمـالى .پـه داسـې حـال
کې چې په ځينو نورو ټولنو کـې د سياسـت او عقيـدې تـرمنځ ذهنـي پـولې
موجودې دي .سياست د ټـولنې د ورځينـي ژونـد د تخنيکـي او اقتصـادي
چارو د سمون لپاره کارول کېږي او عقيـده د انسـان د روحـي سـپېڅلتيا،
اخالقي روغمنتيا ،رواني ارامۍ او اخروي نـړۍ د السـته راوړلـو الره ده.
ځينې شايد ووايي چې سياست د عقيدې د پلي کولـو اغېزمنـه وسـيله او
د هغــې د عملــي تطبيــق لپــاره ورتــه اړتيــا ده .کــه سياســت دلتــه د پــورتني
مقصد او مفهوم لپاره اسـتعمال شـي ،نـو بيـا هـم واسـطه او وسـيله وګڼـل
شوه ،خو وسايل د وخت په تېرېدلو سره بدلون مومي او عقيـده د انسـاني
ذهن نه بېلېدونکی توو دى .همدارنګـه کـوم اعمـال چـې پـه سياسـت کـې
ترسره کېږي او په اصطالح جواز ګڼل کېږي ،په عقيده کې هغو ته ځاى نه
شته.
خـــو اوس راځـــو خپلـــې ټـــولنې تـــه :زمـــوږ پـــه ټولنـــه کـــې دا دوه ژونـــد
جوړوونکي توکي (عقيده او سياست) داسې استعمال شوي چـې کلـه هـم
له عقيدې نـه د يـوې وسـيلې او کلـه هـم لـه سياسـت نـه د يـوې عقيـدې پـه
توګه کـار اخيسـتل شـوى او پـه پايلـه کـې نـه يـوازې يـو سياسـي کـړکېپ،
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بلکې يو عقيده يي بحران هم رامنځته شوى دى .پـه دې عقيـده يـي بحـران
کې هغو اشخاصو خاصه ونډه درلوده ،چې د عقايدو د ممثـل او مظـروف
په شکل يې خلکو ته ځـان پېژانـده ،څرنګـه چـې مظـروف او ممثـل صـيقل
شوى ،شفاف او رو انه نه وو ،نو د عقيدې رو انه او نرمې وړانګې ترې
د عام ولس ذهن ته ې ونه رسېدې او د ولس ذهن يې د عقيدې لـه اصـلي
ماهيت نه همداسې په ابهام کې وساته .په همدې وجه د ولس يـوه برخـه لـه
ذهني کنټروله ووته او د مادي لذايزو د ګټلو لپاره يـې مـادي وسـايطو تـه
ورمخــه کــړه او فزيکــي ټکرونــو تــه الره اواره شــوه .ان تــر دې چــې د يــوې
عقيدې الرويان هم د خپلو عقيده يي سرونو (اصولو) پرخالف پر ذهنـي او
فزيکي جګړو اخته شول .اوس نو زموږ ټولنـه نـه يـوازې سياسـي او مـادي
بيا رغونې ته رورت لري ،بلکې په لومړي ګـام کـې ذهنـي او عقيـده يـي
بيا رغونې ته هم اړتيا لري.
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که خبر نه يې نو واوره!
خپر ېدونکې و ف
هم ل ښو رد
دا ليک ن
د
جريدو ښ خپل  ٦-٥ګڼ کې چې د  ٢٧٩٧ک
سلداغې ل  ١٦سر برا بر د د (ن ي زي) ښ
ن م خپر کړو د  .اصالً (( ک خبر ن
مستع
يې ند واو )) د دو جر يدو د يد ک لم ندم
و ،چې همدا سې و ځن يد م س يلد ت و قف شدى و،
هم څد ځ ل دو ک لم ت وړو وړو ليک نې
م
و لوږ لې وو ،ه غ هم ښ بد ن م  ،دا ليک ن
هم د (ني زي) ښ بد ن م خپر شدو د  ،خد
انغ لې ،دا يد يې د
ند و ليک نې ز م الس ت
جـالل ابـاد د لــويې الرې د
کابـل -
کلونـو کـې د
کـم دريـو
تيو څـه
پـه
کدم:
وړاندو
دلت
تدګ
وروسـ ښ
بولګې

پاټکونو ،پوستو او وسله والو اشخاصو چلند هر هغه چاته چـې پـر دې الره
يــې يوځــل هــم ســفر کــړى وي ،ډېــر ــه څرګنــدېږي .خــو لــه دې ســتونزو او
کړاوونو سره سـره ځينـې نـورې خبـرې هـم شـته چـې هـم دردونکـې دي او هـم
خندوونکې:
 د ســروبي د نښــترو دويــم بـ چــې اوس يــې لــه منځــه وړى (تګــاب تــه د
ورغلي سړو) د پيلېدو ترڅنګ د څښـاو د اوبـو د پخـواني حـوض پـر يـوه
دېــوال ليکــل شــوي(( :ســه چيــز مســلمان بــر مســلمان حــرام اســت ،خــونش،
ابرويش و مـالش (روايـت مسـلم /محصـلين) )) د همـدې حـوض ترڅنـګ د
مجاهدينو(!) يو پاټک هم واقع دى او له همدغو دريو څيزونو سره يې کـار
دى.
 کله چې تر سروبي پورته د نغلو اوار ځاى تـه ورسـېږې ،نـو دا شـعار بـه
دې هم تر سترګو شي (( :ايمان ،تقـوى ،تنظـيم ،جهـاد فـی سـبيل اهلل)) ددې
شعار ترڅنګ هم يو پاټک پروت دى .دغه راز د سروبي له بازار راکښـته پـه
يوې بلـې تنظيمـي پـوځي قرارګـاه کـې چـې د سـړو غـاړې تـه پرتـه ده ليکـل
شوي(( :په خپله ساحه کې د خلکو د سر او مال تضمين ورکوي)).
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 د انسانانو د سرونو او غړو د اره کولو داستان به پرځاى پرېـږدو اوس
به راشو د بمبونو او برېښنا مزو د اره کولو او پرېکولـو کيسـې تـه .بمونـه تـر
انسانانو ( غيرتي او غپ اخيسـتونکي ـکاري) خـو زمـوږ ولـس ال تراوسـه
پورې له خپلو اره کوونکو او پـرې کوونکـو څخـه انتقـام نـه دى اخيسـتی .د
بمونو د انتقام کيسه داده(( :د بګرام هوايي ډګر چې اوس د شوراى نظار پـه
الس کې دى ،د افغانستان يو لوى پوځي هـوايي ډګـر و .پـه دې هـوايي ډګـر
کې ډېرې وس لې او لـه هغـې جملـې ډېـر سـتر بمونـه چـې د جنګـي الوتکـو لـه
خوا غورځول کېږي ،هم موجود وو .څرنګـه چـې پـه دې بمونـو کـې تـر ٨١-٤١
منــو پــورې بــاروت وي او نــن ســبا د يــومن بــاروتو بيــه تــر  ٨١١١١افغــانيو هــم
پورته شوې ،نو ځينو سوداګرو د ميـدان د پيـره دارانـو پـه مرسـته دا بمونـه
اره کول او باروت يې ځنې کښل .يـوه ورل د بـم د اره کولـو پـر وخـت د زيـات
حرارت له کبله يو بم انفالق وکړ ،ورپسې نورو بمونـو هـم انفجـار وکـړ او لـه
ســوداګرو او بــاروت خرڅوونکــو څخــه يــې خپــل انتقــام واخيســت )).خــو
برېښنا مزو ال تراوسه له خپلـو غوڅوونکـو څخـه انتقـام نـه دى اخيسـتی .لـه
جبل السراج نه تر کابل پورې چې د برېښنا کوم مزي غځېـدلي وو ،هغـه خـو
ال پخوا ټول شوي او بازار ته وړانـدې شـوي وو ،خـو اوس يـې د هغـه ځـاى د
برېښنا د پـايو (سـتنو) پـر پرېکولـو او غوڅولـو هـم الس پـورې کـړى دى .دا
نــاروغي يــوازې هلتــه پــاتې نــه شــوه ،بلکــې د کابــل -ســروبي ،کابــل -نغلــو
برېښنا مزو ته هم راورسېده ،ځکه چې برېښنا مزي له مسو څخه جـوړ شـوي
او يو من مس په تور بازار کې په ډېره لوړه بيه پلـورل کېـږي ،نـو وسـله والـو
او نورو غلـو تـه تـر دې غـوره غنيمـت کلـه پـه الس ورځـي .د کابـل -سـروبي،
کابــل -نغلــو برېښــنا مــزي نــوي فيصــده غــو شــوي دي .د کبــاړ او تــاالن دا
نــاروغي ان کليــو او بانــډو تــه هــم رســېدلې ،د کبــاړ دا لــړۍ دهغــې ســيمې
خلکو ته ه معلومه ده ،چې له لغمـان واليـت نـه الينګـار ولسـوالۍ تـه تـګ
راتګ لري .د لغمان -الينګار په لويه الره کې يو زيات شمېر عسـکري مـوټر
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او درانه ټانکونه ،ځينې ويجاړ او ځينې نيمه ويجاړ پاتې وو ،خو کباړيـانو
ان له پاکستان څخه ورپسې مسلکي کسان او وسـايل يـوړل ،هغـه يـې پـرې
ټوټې ټوټې کړل او پاکستان ته يې واړول.
له اوسپنو او ټـانکو پرتـه ،دې ډول خلکـو پـر شـنو ونـو او بوټـو هـم صـرفه
ونه کړ ،په کابل کې يې د خلکو لـه بـاغونو څخـه ډېـرې د مڼـو او نـورو مېـوو
ونې ووهلې ،د سون د لرګيو او پوځي مورچلو په جوړولو کـې يـې تـرې کـار
واخيست ،د سروبي د نښترو پورتنی شين ب يې هم پر سپېره ډال بدل کړ.
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جګړه او روحي ستونزې
خپرېدونکې ا م ن جريدو
دا ليکن ل ښورد
د
ښ  ٩ګڼ کې چې د  ٢٧٩٧ک
د لدمړي ک
د لدو ل  ١٧نو ټې سر سمدن خد ي ،خ پر شدو
د .

په افغانستان کې د پنځلس کلنې فزيکي جګړې له پيل سـره سـم او ان د
هغې تر پيله ال دمخه د رواني ،ذهني ،عقيده يي او يا د اعصابو د جګـړې
لپــاره د پيالمــې ټکــي ايښــودل شــوي وو .د څلوېښــتمو کلونــو پــه لــومړۍ
نيمايي کې چې زموږ په هېواد کې د لويو ځواکونو له مـالي او عقيـده يـي
سرچينو څخه خړوبېدونکو سياسي ډلګيـو تـه د پنځېـدو الره اوارېـده ،د
دې ډول جګړې لومړني څرکونه وليدل شول .کلـه چـې پـه هېـواد کـې ګرمـه
جګړه پيل شوه ،نو هر لوى ځواو د خپلـو پلويـانو تـر شـا ودرېـد .پـه تـوده
جګــړه کــې کورنيــو او بهرنيــو غــاړو هــر يــوه تــر خپلــه وســه خپــل خپــل رول
ولوبــاوه .پخــواني شــوروي اتحــاد پــر ځــاني تلفــاتو ســربېره  ٢٥مليــارده
ډالره ،لويديځو هېوادو او د هغو ملګرو  ١٥مليـارده ډالـره ،د دې جګـړې
د دوام لپــاره پــه تلــه کــې ايښــي وو .دا چــې د دې لګښــت تخريبــي ســاحه
څومره وه ،هغه بېل بحث دى ،خو د دې ترڅنګ هغوى د ذهنـي تخريـب او
روانــي جګــړې لپــاره هــم يــو لــړ لګښــتونه کــړي ،چــې زمــوږ د ولــس تــرمنځ
ذهني واټن ،روحي او فکري عقده او بحران رامنځته کړي.
پخواني شوروي اتحـاد د پښـتو او فارسـي ژبـو پـه ګـډون د نـړۍ پـه ٥٤
ژبو خپرونې کولې او هم يې راډيويي ،تلويزيوني او نورې خپرونې په ډېـر
ځــواو ســره فعــالې وې .د افغانســتان لپــاره د دوى خپرونــې بــې لــه شــکه
زموږ د ولس پر ذهنـي وېـش لويـه اغېـزه شـيندلې ،لويـديز هېوادونـه او د
هغوى متحدين هم پـه دې لوبـه کـې تـر هغـوى وروسـته پـاتې نـه شـول او د
افغانستان په باب يې په يوه شپه ورل کې يوازې خپلې راديويي خپرونـې
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( )٧٧١ســاعتونو تــه ورســولې .پــه کابــل کــې د  ٣١عنوانــو پــه شــاوخوا کــې
چاپي خپرونو ترڅنګ راډيـو او تلويزيـون هـم پـه اوونـۍ کـې پـه لسـګونو
خپرونې کـولې ،پاکسـتان ،ايـران او د مجاهـدينو تنظيمونـو هـم تـر خپلـو
همسيالو ځان شاته ونه شو زغمالى او په مجموعي توګـه ټولـو داسـې يـو
څه زموږ د ولس ذهن ته وړاندې کړل ،چې د هغـوى د ذهنـي وېـش ،سـتړيا
او روحي نارامۍ سبب شول .په دې ذهني جګړه کې نه يوازې مطبوعـاتو،
بلکې د هغو پر بنسټ رامنځته شويو مبلغينو هم خپله ونډه واخيسته .کـه
د جګړې د مهال د ټولو غاړو مطبوعات سره پرتله کړو ،نو وبـه ګـورو چـې
ټول پر سخت دردونکي او رنځوونکي ذهني جنګ اخته دي .د هرې غاړې
له کالم او بيان څخه د کينې او وينو بوى راځـي او يـو د بـل پـر نظريـاتو او
شتوالي د نابودۍ اورونـه شـيندي او بيـا داسـې وخـت راغـی چـې د وخـت
واکمنــو لــه دې روانــي جګــړې څخــه د ســتړيا احســاس وکــړ .کلــه چــې د
پخواني شوروي اتحاد مشر ميخايل ګرباچف پر شوروي باندې د مسـلط
عقيــده يــي سيســتم پــر نــه بــري معتقــد شــو ،نــو پــه لويــديځ کــې يــې د
ژورنالســتانو پــه يــوه مطبوعــاتي کنفــرانس کــې وويــل ،چــې ژورنــاليزم
تراوسه خپل مسـووليت ترسـره کـړى نـه دى .د نومـوړي مقصـد دا و چـې د
نړۍ خپرونې د سياسـتوالو تـر کنټـرول النـدې دي ،خـو دا د ژورنالسـتانو
مسووليت او دنده ده ،چې نړيوالو ته د دوستۍ ،مينـې او عـاطفې پيغـام
ورسوي .خـو د افغانسـتان پـه بـاب خپرېـدونکو خپرونـو لـه ځينـو ـېګڼو
پرته د سياستوالو له هيلو سره سم ذهني جګړه جاري ساتله.
پــه پايلــه کــې داســې وشــول ،چــې د فزيکــي جګــړې نــاخوالو ،سياســي
د منيو ،د عقايدو په نوم له عقيده يـي سرونـو تېـرى ،اقتصـادي سـتونزو
او د رواني جګړې وسايلو په ګډه داسې يو حالت رامنځته کـړ ،چـې زمـوږ
ولس له سختو رواني ستونزو او ذهني بحران سره مخ شي .اوس نو تقريبـاً
هره ورل له هرو دريو افغانانو څخه دوه تنه ـرور پـر بـې نتيجـې سياسـي
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بحثونو خپل وخت تېروي ،نو لږ تر لږه که له  ٧٥مليونه افغانانو څخـه لـس
مليونه افغانان د ورځې يو ساعت پـر سياسـي خبـرو تېـر کـړي ،نـو پـه يـوه
ورل کې به مو  ٧١مليونه ساعته وخـت ـايع کـړى وي او کـه دا پـه يـو کـال
کې رب کړو ( )٨١٥×٧١نو ( )٨١٥١مليونه ساعته وخت به شـي او کـه دا
بيــا پــه  ٧٥کــالو کــې ــرب کــړو ( )٨١٥×٧٥نــو ( )٥٢١٥١مليونــه ســاعته
وخت بـه مـو يـوازې پـر بـې نتيجـې سياسـي بحثونـو ـايع کـړى وي او دا
دومره خت دى چې د نړۍ هېڅ ملت به هم پر داسـې بـې نتيجـې مسـايلو نـه
وي لګوالى.
له دې بې نتيجې توندو سياسي بحثونو څخه چـې زيـات پـر احساسـاتو
والړ دي ،داسې هم پېښ شوي ،چې د يوه کور غړي سـره پـر بېالبېلـو الرو
روان کــړي او يــو د بــل پــر وړانــدې د حقــارت او بــدګڼلو عقــده پــه زړه کــې
وروزي .دې عقــدې رو ــنفکري ذهــن کــې هــم ځــاى نيــوالى  ،د هېــواد يــو
ش مېر رو ـنفکرانو او ليکوالـو يـوازې د يـو بـل پـر غنـدلو د خپـل فکـر او
ليکوالۍ ځواو اوبه کړ.
له خپرنيو هڅو او ساړه جنګ پرته ،تودې جګـړې هـم د هېـواد وګـړو تـه
درانه رواني زيانونه اړولي وو .د پخواني دولت له يوه افسر څخـه پو ـتل
شوي و ،چې د خپل روحي ژوند په باب وغږېږي ،هغه ويلـي وو ،چـې زه د
خپلې دندې پر وخت له سختې رواني ستړيا او وېرې سره مخامخ وم ،کله
چې به مې د شـپې سـترګه پټـه کـړه ،نـو پـر جګـړه بـه بوخـت وم ،زمـوږ او د
مجاهدينو ترمنځ به سخت جنـګ روان و ،پـه همـدې وېـره کـې بـه لـه خوبـه
راپاڅېدم ،ټول وجود بـه مـې خولـه شـوى و .همـدا پو ـتنه لـه يـوه مجاهـد
څخه هم شوې ،هغـه هـم پـه خپـل خـوب کـې د روانـي پېټـي خبـرې کـوي او
وايــي(( :د جګــړې پــه شــپو او ورځــو کــې کلــه چــې زه ويــده شــوى يــم ،نــو
شــاوخوا مــې ټانکونــه او عســکر تــاو وي او پــه همــدې شــېبه کــې لــه خوبــه
راپاڅېدلی يم)) .دا خو د جګړې دواړه عملي خواوې وې .خو پر عام ولس
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بيا د ا دواړه وېروونکې خپسې ناستې وې او هېچا به هم په دې څو کلونـو
کــې پــه ارام روح او روان خــوب نــه وي کــړى .د پخــواني دولــت تــر کنټــرول
الندې ځوانه پرګنه د پـول پـه ټولګيـو کـې لـه جبـري تنظـيم څخـه ترسـخت
روانــي فشــار النــدې وه .رو ــنفکران د خپــل راتلــونکي ژونــد پــر لــر ليــد
ډاډمن نه وو او عوامو کې د جګړې ترڅنګ د زياتېدونکي اقتصادي فقر
له کبله رواني ستونزې نورې هم په زياتېدو وې .دې ستونزو هغـه وخـت ال
ځواکمنتيا وموندله چې په کابل کې سياسي نظام بدل شـو ،خـو حـاالت د
خلکو د هيلو خالف ال پسې ويجاړ شول .لنډه دا چې د ولس زياته برخه پـه
ډول ډول رواني ستونزو واو ته .د کابل پوهنتون له يوه استاد څخه مې د
دغه درد شريکولو پـه تـر کـې وپو ـتل چـې د افغانسـتان زيـات وګـړي،
تقريباً ( )٢٥فيصده پر يـوې نـه يـوې ډول روحـي نـاروغۍ اختـه دي ،هغـه
وويــل (( :تاتــه چــې کــوم رو

ــکاري هغــه هــم نــارو دىا ځکــه چــې دا

دردونکې او غملړلې پېښې پرې ولې تاثير نه کويا))
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فرهنګي ټولنې او فرهنګي
مسئوليتونه
هدونکې ا مه ن
خپرېه
هد
دا ليکن ه ل ه ښوره
د و ي ښر  ٢٧م نو ټ ښ
ک
جريدو د ٢٧٩١
خپل ( )٢٢ګڼ کې خپر کړو د .

د افغاني ټولنې جوړ ت او برخليک همداسـې راغلـی ،چـې ټـول تـاريخ
يې له جګړو ،لوړو ،ژورو ،سياسي کړکېچونو او ناندريو څخه ډو دى .د
وخت د تاريخي وېش په انډول ډېـره لـږه مـوده ليـدالى شـو ،چـې افغانـانو
پکې اراسمه ساه ايستلې وي .خـو زمـوږ ولـس د خپلـې فرهنګـي سـليقې،
مينې ،استعداد ،ذوق او شوق په زور ،وخـت پـر وخـت د فرهنـګ او ادب
کلې ماڼۍ تيارې کړي او سينګار کړي دي .دا چـې ولـې دا مـاڼۍ بيـا ژر
له خاورو سره برابرې شوي او د ايرو پر څلو بـدلې شـويا دا نـو د هېـواد د
سياسي پېښليک په هنداره کې مطالعه کېدى شي.
پــه افغانســتان کــې سياســي واکمنــو ( لــه اســتثناتو پرتــه) هغــه وخــت
فرهنګپالنې او فرهنګ بډاينې ته غېږه پرانيستې ،چې د دوى له سياسـي
او ځاني ګټو سـره يـې سـمون لـرالى دى .دا خبـره پـه ځـانګړي ډول د پښـتو
ژبې او پښتني فرهنګ په بـاب د صـدق وړ ده .هـم پـه افغانسـتان او هـم پـه
کــوزه پښــتونخوا کــې وخــت پــر وخــت پښــتو ژبــه او پښــتني فرهنــګ د
سياسي معاملو په تله کې ايښودل شوي دي .خو له دې سره سره بيا هـم پـه
سياســي واکمنــو او نــا واکمنــو کړيــو کــې دلتــه او هلتــه ځينــې ځــانګړي
شخصــيتونه وو ،چــې لــه خپلــې ژبــې او فرهنــګ ســره يــې بــې کچــې مينــه
درلودلـه او د قربــانۍ تـر پــولې يـې خپلــې هڅـې نــه دي سـپمولي .د همــدې
مقصد لپاره هم د دولت په چوکاټ او هم په خپلواکه توګه ځينې فرهنګـي
ټولنې جوړې شوي ،چې تر خپله وسه يې خپل فرهنګـي مسـووليت ترسـره
کړى دى.
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يو وخـت داسـې هـم راغـی چـې رو ـنفکرو فرهنګپـالو او فرهنـګ مينـه
والو خپله په خپلواکه توګه دې ډګر تـه راودانګـل او نـور يـې نـو دېتـه ونـه
کتــل چــې سياســي واکوالــو او نــورو تــه دې د فرهنــګ د خــدمت پــه هيلــه
کېنــي .پــه همــدې هيلــه د ٧٨١٢ل کــال د عقــرب پــر  ٤٥نېټــه پــه کابــل کــې د
افغـاني رو ـنفکرانو يــو لـوى فرهنګـي مرکــز ((خوشـال فرهنګـي ټولنــه))
جوړ شو .ورپسې د ((عالمه سيد جمال الدين افغـان فرهنګـي ټولنـه)) هـم
پرانيستل شوه .د خوشال فرهنګي ټولنې له هغې نېټې نه تراوسه پورې په
لسګونو علمي غونډې ،سـيمينارونه او مشـاعرې جـوړې کـړي او د خپـل
خپرني ارګان ((شمشاد)) مجلـې پـه ګـډون يـې  ٧٢عنوانـه علمـي او ادبـي
اثار خپاره کړي دي .د عالمه سيد جمـال الـدين افغـان فرهنګـي ټـولنې هـم
تراوسه پورې ( )٢عنوانه بېالبېل علمي او ادبي اثار چاپ کړي دي.
کله چې په افغانستان کې د يوه ((ناتار)) لـه پاسـه ((بـل ناتـار)) منځتـه
راغی او د هېواد پاتې فرهنګي شتمنيو ته پکې درانـه زيانونـه واو ـتل،
د هېواد د فرهنګيانو مسووليت نور هم دروند شو .په پېښور کـې مېشـتو
افغاني فرهنګيانو وپتېيله چې د مهاجرت په ژوند کې هم د خپل فرهنـګ
لپاره خپلو هڅو تـه انسـجام او اوډون ورکـړي (( .افغـان ادبـي بهيـر)) يـې
جوړ او دا دى له څو مياشتو راهيسې خپلـو اونيـزو ادبـي غونـډو او نـورو
هڅو ته په اوډلي ډول دوام ورکوي .د ((افغان ادبي بهيـر)) اوسـنۍ هڅـې
د ليکوالو ترمنځ د کره کتنې د زغم پيدا کولـو ،د ادبـي ليکنـو د بېالبېلـو
ډولونـــو د څرنګـــوالي او د اســـتعدادونو د غوړولـــو پـــه برخـــه کـــې ډېـــرې
اغېزمنې دي.
د ٧٨١٨ل کــال د کــب پــر ٤٣مــه نېټــه د هېــواد د فرهنــګ د ــېرازۍ او
زرغونتيا لپاره يو بل ګام هـم پورتـه شـو .پـر همـدې نېټـه پـه جـالل ابـاد پـه
ار کې ((ننګرهار فرهنګي ټولنـه)) جـوړه شـوه .د دې فرهنګـي ټـولنې پـه
پرانيستونکې غونډه کـې د هېـواد ځينـو ليکوالـو ،شـاعرانو ،د ننګرهـار
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جهادي شورا ځينو غړو ،د ننګرهار واليـت ځينـو مخـورو ،فرهنګيـانو او
فرهنګپــالو برخــه اخيســتې وه ،د غونــډې برخــه والــو د هېــواد نوميــالي
ليکوال استاد محمـد اصـف صـميم د نومـوړې فرهنګـي ټـولنې د مشـر پـه
توګه وټاکه .د دې ټولنې لومړۍ مېوه د ځوان او هڅاند ليکوال حفـيظ اهلل
تراب د لنډو کيسو مجموعه ده چې (ورکـه) نـومېږي او د نومـوړې ټـولنې
له خوا تازه خپره شوې ده.
د خو ۍ خبره خو دا ده چې د فرهنګي ټولنو لـه تعـدد څخـه د هېوادنيـو
ملي او فرهنګي چارو په باب بنسټيز اختالفونـه ،نـه رامنځتـه کېـږي او د
ځينو سياسي ګوندونو په شان د هر څه حل د برچې د زور په هنداره کې نـه
مطالعه کوي .هره فرهنګي ټولنه کېدى شي پـه ټـوليز ډول ټـول فرهنـګ او
په ځانګړي ډول د فرهنګ د يوې مشخصې څانګې د ېرازۍ لپاره غـوره
خدمتونه وکړي.
اوس نو د فرهنګښېرازۍ او فرهنګپـالۍ لپـاره همـدغو فرهنګـي ټولنـو
ته د هيلو سترګې او ـتي ،زمـوږ پـه شـان يـوه ټولنـه کـې خـو هسـې هـم پـه
پوره مانا د يوه ځواکمن دولت تنستې په اسانۍ ټينګېدى نه شي ،نـو ژبـه
او فرهنګ د همدغو فرهنګي ټولنو ،ليکوالو او شاعرانو په هڅو ژونـدي
او خړوب دي.
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د کابل طب انستيتيوت ،د زيان تر
پېټي الندې
م ښ ک بل کې د تنظيمي جګړو ښر مه
ډ ېر وختد ن ت ور کړي .د افغ ن ست ن هرو
اقت ص دي ،عل مي او فرهن ګي شتمنۍ ت چې
ب ز ي ن سود  ،ند ز مدږ ل زړو ند ب
ښ خ پل او
وي نې څڅ ودلې ،ه غ و خت م
بههد ن م ه ځينههد فرهنګههي او اقتصهه دي
ب ب
مدس سد ت د او ښتد ز ي ندند ښ
معلدمهه ر الههد او چهه ښد  .فرهنګههي
ب ب
مدس س تد ت د او ښتد ز ي ندند ښ
ځ نګړي ا ثر کې
يد
ښ
معلد م ر ب ي
ا لد او چ پ شد  .دا ليک ن هم ،هم غ
و خت شدو و او د ( مروان) ښ م ستع
خپرېدونکې ا م ن جريدو
ن م ل ښورد
د تېـــرو درې کلنـــو جګـــړو پـــه لـــړ کـــې د هېـــواد د نـــورو لويـــو او وړو
د چن ګ ښ
ښ ٢١ګ ڼ کې ،چې د  ٢٧٩١ک
ړنګولو په .لـړۍ کـې
تعليمي،
تحصيلي،
موسسو دشدو د
کلتوري خپر
اقتصاديپاو شدو،
نوټ چ
٢٢م
ښر
د کابل د طب انستيتيوت ته هم درانه زيانونه اړول شوي دي .په ياد شـوي
زماني واټن کې نه يوازې دا چې نومـوړي روزنځـي تـه اقتصـادي او مـالي
درانه زيانونه او تي ،بلکې ډېر دروند معنوي زيان يې هم زغملی دى .پـه
دې موده کـې د محصـلينو درسـونه يـا پـه نيمـه او يـا پـه بشـپړ ډول ودرول
شوي وو .که د محصلين و د شـمېر پـه تناسـب د درسـي سـاعتونو شـمېر پـه
پام کې ونيسو ،نو په مجمـوعي توګـه بـه نومـوړي انسـتيتيوت تـه د لسـو
مليونو په شاوخوا کې د درسي ساعتونو د ايع کېدو زيان او تی وي.
د طـــب انســـتيتيوت (د جنســـي مـــديريت) مـــدير ـــاغلي محمداصـــف
وويــل(( :ســره لــه دې چــې انســتيتيوت تــه د ټولــو رســېدلو زيــانونو دقيــق
شمېر خورا ګران کار دى ،خو بيـا هـم پـه اټکليـز ډول د زيـانونو انـدازه څـه
ناڅــــه لګېــــدى شــــي .پــــه انســــتيتيوت کــــې د پتــــالوژۍ ،بيوشــــيمۍ،
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هستولوژۍ ،فارمکولوژۍ ،مکروبيالوژۍ ،انـاتومۍ ،کيميـا او فزيـک
ديپارتمنونه موجـود دي .دې څـانګو خپـل خپـل مجهـز البراتوارونـه لـرل،
چې د طبي علومو په زياتو عصري وسـايلو سـمبال وو .دا البراتوارونـه لـه
ټولو وسايطو او وسايلو سـره لـه منځـه وړل شـوي دي ،چـې مـالي ارز ـت
يې په سوونو مليونو افغانيو ته رسېږي .د انستيتيوت فزيکـي سـاختمان
او نورو درسي وسايطو او وسايلو ته هم درون زيـان او ـتی .د ودانيـو ٨١
په سلو کې برخې تخريب شـوي ،د اوبـو او برېښـنا سيسـتم يـې هـم ويجـاړ
شــوى ،د انســتيتيوت  ٤١عــرادې بېالبېــل مــوټر غــال شــوي :د قرطاســيې
ډيپوګـانې چـور شــوي ،د انسـتيتيوت ټـول ســمعي او بصـري مـواد لکــه د
عکاســـۍ کمـــرې ،مايکونـــه ،پروجکتورونـــه ،لوډســـپيکرونه ،علمـــي
ســـينمايي فلمونـــه ،هنـــري ســـينمايي فلمونـــه ،ګرځنـــد امپـــي فايرونـــه،
تلويزيونونه ،ترانسـفرمرونه ،ويـدو کيسـټې او داسـې نـور غـال شـوي .لـه
دې پرته د انستيتيوت ډېره مجهزه چاپخونه (مطبعه) له منځـه وړل شـوې
ده)).
د بيالوژۍ څانګې يوه سابقه لرونکي استاد وويل(( :يـوازې يـې زمـوږ د
څانګې (بيالوژۍ) له البراتوار څخه يـې پـه لسـګونو ميکروسـکوپونه ،د
تســـليخ بکســـونه ،د ميکروســـکوپ ګروپونـــه ،تثبيـــت شـــوي مختلـــف
ســـاليډونه  ٥١١١دانـــې ،ســـاده ســـاليدونه ٤١١ ،دانـــې ،درجـــه لرونکـــي
استوانې ،يخچالونه او نور وسايل چور او له منځه وړي دي)).
د انســتيتيوت يــو تــن مســوول وويــل (( :کېــدى شــي د انســتيتيوت د
ودانيو د بيا جوړولو لپاره زر مليونه افغـانۍ کفايـت وکـړي ،خـو دا خبـره
دقيقــه نــه ده ،د زيــانونو د تثبيــت کميســيون پــه دې خبــره کــار کــوي ،چــې
وروسته به دقيق زيان معلوم کړي)) .بل درونـد او نـه جبرانېـدونکی زيـان
چـې نومــوړي انسـتيتيوت تــه او ـتی هغــه د علمـي او درســي کتـابونو لــه
منځه تلل دي .د کابـل طـب انسـتيتيوت يـو ډېـر مجهـز کتـابتون درلـود .د
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نوموړي کتابتون امر اغلي غالم علي وويل  (( :د انسـتيتيوت کتـابتون
درې منزلــه درلــودل ،پــه دې کــې دوه خــونې د محصــلينو د مطــالعې لپــاره
وې .د کتابتون فزيکي جوړ ت په ډېر علمي سيستم او بڼې جـوړ شـوى و.
په دې کتـابتون کـې پنځـوس زره عنوانـه بېالبېـل علمـي کتابونـه موجـود
وو ،چــې زيــاتره يــې پــه انګليســي ژبــه وو ،کلــه چــې دلتــه د جګــړې اور
ولګېد ،نو د کتابتون درې واړه منزله وسـيزل شـول ،زيـات کتابونـه پکـې
ايره شول ،د طب انستيتيوت په هڅه او هاند يوازې  ١١١١عنوانه کتابونـه
له انستيتيوت څخه يو مصـئون ځـاى تـه انتقـال او د حـاالتو پـه ـه کېـدو
سره بېرته انستيتيوت ته راوړل شول ،چې اوس ترې محصلين ګټه اخلـي.
د انســتيتيوت پــه کتــابتون کــې د دې انســتيتيوت د اســتادانو هغــه ٥١١١
عنوانه علمي کتابونه هم موجود وو ،چې دوى په بېالبېلـو وختونـو کـې د
خپلـو علمـي ترفيعــاتو لپـاره ليکلـي وو او دلتــه يـې يـوه يــوه خطـي نســخه
موجوده وه .دا اثار هم د جګړې د طاعون کار شول)).
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د افغانستان د ملي ګالرۍ
برخليک
دا ليک ن هم د و ف جر يدو د څ لد م ک
د لړم ل
 ١١-٧٧ګڼ کې چې د  ٢٧٩١ک
نوټې سر سمدن خد ي ،د(ني زي) ښ مستع
ن م خ پر شدو د  .د تنظي مداکۍ ښ به ير
وان او
کې چې ښ ک بل کې سخت جنګد ن
لدلود  ،ند
وخت ښر وخت زمدږ فرهنګي اث
ز او زم ښ ش ن ند هودادوا ښرو زي ر
د دېههد  ،همغهه وخههت مهه د دو کلتههد ي
ب ب معلد م ر الد لد  ،دا
تراژ يديد ښ
چې
کړۍ د
هم د هم غې لړۍ يد
ليک ن
و وست بي ترو يد ځ نګړى کت ب جدړ شد.
ملي ګالري د  ٧٨١٤ل کال د ثـور پـر مياشـت افتتـاح شـوې ده .د ګـالرۍ د
٧

پرانيســتو پــه مراســمو کــې د کنــدهار لــه واليــت ،د کابــل لــه مــوزيم او لــه
سلطنتي قصر څخه ( )٤١١هنري او تاريخي اثار راوړل شوي او ننـدارې تـه
ايښودل شوي وو.
دا موسسه د اسمايي واټ په هغه تعمير کې جوړه شوې وه ،چې اصالً د
غــالم نبــي خــان چرخــي ملکيــت و او وروســته بيــا پــه اطالعــاتو او کلتــور
وزارت پورې تړل شوى و .سره له دې چې دا ودانۍ د ملي ګالرۍ د اثارو د
ساتنې او نندارې لپاره مناسبه هم نه وه ،خو بيا هم دا اثار پـه کـې ننـدارې
ته کېښودل شول.
د ملي ګالرۍ د  ٧٤کلن فعاليت پـه لـړ کـې هـر کـال د پـالن او بـوديجې لـه
مخې د هېواد د معاصرو هنرمندانو اثـار اخيسـتل کېـدل .پـه دې لـړ کـې د
نقاشۍ ،ميناتورۍ ،مجسمې او ظريفه اثارو  ٥٢١اثار اخيستل شـوي او
ملــي ګــالرۍ تــه تحويــل شــوي وو .د دې اثــارو زياتــه برخــه د غــالم محمــد
ميمنګـي ،عبـدالغفور برېښـنا ،اسـتاد عبـدالعزيز ،اسـتاد غـو ،الــدين،
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اســتاد يوســف کهــزاد ،اســتاد عطــايي ،اســتاد خيرمحمــد يــاري ،اســتاد
کريم ،استاد قربانعلي عزيزي او داسې نورو استادانو اثار وو.
تر يوې لسيزې په زياته موده کـې دې ګـالرۍ هـر کـال لـس زره ليـدونکي
درلـودل او د افغـان ولــس لرغـونی او تــاريخي فرهنـګ يــې تمثـيالوه .کلــه
چې ٧٨١٧ل کال پيل شو او جهادي تنظيمونه کابـل تـه داخـل شـول ،پـر دې
وخــــت نــــو د اطالعــــاتو او کلتــــور وزارت اداري ،حقــــوقي او فرهنګــــي
مسوولين په د ې هيله وو ،چـې هـر څـه بـه خونـدي پـاتې شـي ،خـو امنيتـي
چارواکي او غالباً وسله وال جهادي افراد د يو توند بـاد پـه شـان راخـواره
شول او د ګالرۍ دېوالونه يې ولړزول .کله چې وسله والو افـرادو د وزارت
ټول اداري قيمتي وسايل او وسـايط ،لکـه غـالۍ ،فرشـونه او مـوټر چـور
کړل ،نو د ملي ګالرۍ د منځه تلو وېره ال پسې ګړنـدۍ شـوه .د ٧٨١٧ل کـال
د سنبلې پر  ٤٨نېټه د وسله والـو کسـانو لـه خـوا د اسـتاد غـو ،الـدين او
نورو هنرمنـدانو څلـور تابلوګـانې غـال شـوې ،دولتـي ادارو تـه خبـر ورکـړ
شو ،چې د ګالرۍ پيره دارانو دا کار ترسـره کـړى دى او پـه راتلـونکې کـې
هم دا وېره شته ،خو هغوى بې تفاوته پاتې شول او د ګالرۍ د برخليک پـه
باره کې يې هېڅ پرېکړه ونه کړه ،ان دا چې د اطالعاتو او کلتـور وزارت د
هغه وخـت د اداري ر ـيس پـه دسـتور او د هغـه وخـت د کوپـوني مغـازې د
مــدير پــه واســطه د  ٧٨١٧ل کــال د ســنبلې پــر  ٢نېټــه تــر  ٨١مــوټرو زيــات د
ډبرو سکاره د ملي ګالرۍ په انګړ کې وغورځول شـول .دې کـار ددې مخـه
ونيوله چې د ګالرۍ اثار راټـول او يـو مصـئون ځـاى تـه انتقـال شـي ،ان تـر
دې چې د ګالرۍ يو زيات شمېر کلي او نـاب اثـار د ډبـرو سـکرو پـه تـور
ګرد ککړ شول او د ګـالرۍ تعميـر او لـوازم هـم د ډبـرو سـکرو پـه شـان تـور
واو ــتل .دې کــار د هېــواد ټــول فرهنګپــال او فرهنګيــان متــاثر کــړل او د
يــادو شــويو کســانو عمــل يــې وغنــده .ويــل کېــږي چــې د نومــوړ اشخاصــو
عمل قصدي و ،د ګالرۍ اثار به يې د ((بتانو)) په نومونو يادول.
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د ٧٨١٤ل کال د ثور پر ٥نېټه په ګـالرۍ کـې د ځـاى پرځـاى شـويو وسـله
والو کسـانو لـه خـوا  ٨نـور هنـري اثـار هـم غـال شـول ،پـر دې کـار بانـدې د
وزارت امنيتي څانګو هم ځان غلی ونيو او بيـا يـې هـم د ګـالرۍ د اثـارو د
ساتنې کوم مشخص تدبير ونه نيو.
د ٧٨١٨ل کــال د ثــور پــر ٧٨نېټــه د ګــالرۍ د امنيتــي ســاتونکو لــه خــوا د
هنــري نقاشــۍ  ٤١اثــار غــال شــول ،دا ګــالرۍ تــه دومــره لــوى زيــان و ،چــې
جبران نه کېـدونکی ګڼـل کېـږي .دې ټولـو پېښـو تـه د اطالعـاتو او کلتـور
وزارت لوړو مقامونو او نورو اړوندو ادارو هېڅ پاملرنه ونه کړه .کله چـې
د ګـــالرۍ د بېخـــي لـــه منځـــه تلـــو وېـــرې د ځينـــو زړونـــه ودردول ،نـــو پـــه
اطالعاتو او کلتور وزارت کې ځينو اشخاصو له هغه جملې نه د نومـوړي
وزارت د هنــر د ر ــيس پــه ځــاني هلــو ځلــو او د ځينــو نــورو مســولينو پــه
مرســته د ملــي ګــالرۍ  ١٢٤تــاريخي اثــار لــه اصــلي تعميــر څخــه د وزارت
تعمير ته را انتقال شول.
تر دې نږدې تېرو ورځو پورې هم د ګالرۍ تعمير د وسله والو کسـانو پـه
الس کې و ،معلومه نه ده چې تر کومه به په دې تعميـر کـې د دوى واکمنـي
وي .په هغو ځايونو کې چې پخوا په کـې ظريفـه او ـکلي اثـار ځوړنـد وو
اوس يې بيا ترې تشنابونه جوړ کـړي او يـا هـم پخلنځـي ،کېـدى شـي د يـو
څه وخت په تېرېدو سره د تعمير پاتې برخه هم ونړېږي.
هغه اثار چې له ملي ګـالرۍ څخـه د وزارت مقـر تـه راوړل شـول اوس هـم
مصئون نه دي او داسې ګونګسي هـم دي ،چـې د وزارت پـه مقـر کـې هـم د
ځينو چارواکو له خوا د ګالرۍ ځينې اثار غال شوي او دا لړۍ کېدى شي،
نوره هم ادامه پيدا کړي.
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د کابل د اوسنۍ ادارې څو
ځانګړتياوې
د خپر ېدنکې و ف
ل ښو رد
دا ليک ن
ښ  ١٦-١٥ګ ڼ کې چې
جر يدو د څ لد م ک
د لي ندۍ  ١١نو ټې سر سمدن
د  ٢٧٩١ک
ن م خ پر
خد ي ،د (ن ي زي) ښ م ستع
شدو د او د ه غ و خت د ادا و انځد ن
کدي.

له هغې ورځې چې په کابل کې دولتي سيستم ړنـګ شـوى او نـوې اداره
جوړه شوې ،نو پر ټول افغانستان په تېره بيا پر کابل د اورونو او غمونـو،
لــوږو او تونــدو ،ســختيو او بــدمرغيو قحطيــو او قيمتيــو ســخت ناتــار
اوري.
هغه څه چـې د تېـرو غميـزو لـه ناتـار څخـه خونـدي پـاتې وو ،د تنظيمـي
ادارې د ځان غو تنو او ډول ډول منفي فکري تمايالتو د اور په څپـو کـې
ايــره شــول .ســره لــه دې چــې پــه افغانســتان کــې لــه درې ـو کلونــو راهيســې
حکومت او دولـت نـه شـته ،خـو القـاب شـته :جمهـور ر ـيس(!) او د دفـا
وزارت(!) اســالمي اردو ،د وســله والــو پــول اعلــی قومانــداني او دې تــه
ورتـــه نومـــونې اورېـــدل کېـــږي .لـــه دفـــا وزارت ســـره د افغانســـتان نـــوم
اخيستل کېږي ( د افغانستان د دفا وزارت) خو د دفا غـږ يـې يـوازې د
کابل ار له څو ناحيو څخـه پورتـه کېـږي او اعالميـو کـې يـې دا ټکـي هـم
راغلي وي (( :که چېرې مخالفين د کابل پر ار خپلو راکټي حملو ته دوام
ورکړي ،نو د اسالمي اردو ځواکونه به د کابـل شـاوخوا تـه نـږدې ـارونه
تــر غوڅــو هــوايي بمبــاريو النــدې ونيســي)) مقصــد يــې ميــدان ــار،
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چهاراســياب او د لــوګر واليــت مرکــز دى .د دوى پــه فکــر ،چهاراســياب،
ميدان ـار ،لـوګر او د هېـواد نـورې سـيمې چـې د مخـالفينو پـه الس کـې
دي ،هغه افغانستان نه ګڼل کېږي .له کابل راډيـو څخـه داسـې خبرونـه هـم
اورېدل شـوي (( :د اسـالمي اردو ځواکونـو او مجاهـدينو تېـره شـپه او نـن
ســهار د غوڅــو او ځپونکــو عمليــاتو پــه نتيجــه کــې د نــاولو وملېشــو لــه
وجود څخه يو کلی په بشپړ ډول پاو کړ ،د دې عملياتو په نتيجه کې چې
پــه ډېــرې لــوړې او عــالي روحيــې ســره ترســره شــول ،د د ــمن دوه ټينــګ
سنګرونه او د هغوى يوه زياته اندازه سپکه او درنه وسله د اسالمي اردو
د ځواکونو السته ورغلې ده)).
دا د اســالمي اردو د ځــواکمنۍ جــاج و ،چــې يــو کلــی يــې لــه مخــالفينو
څخه نيولی و او د دفا وزارت بيا د خپلو ارونو اوسېدونکو تـه اخطـار
ورکوي ،چې سخته بمباري به پرې وکړي .د نـورو ملکـو د دفـا وزارتونـه
خو يو بل تـه د جنـګ اخطـار ورکـوي او د خپلـو سـيمو او هېوادونـو دفـا
کوي ،خو د کابل د دفا وزارت بيا معکوس دى .که چا يوازې د سږ کال د
حمل له مياشتې راهيسې ،کابل راډيو په پرله پسې ډول اورېدلې وي ،نو
داسې شپه به نه وي ،چې د کابل د ادارې يو پيغام کوم بهر ملک ته نـه وي
خپــور شــوى .پــه دې پيغــامونو کــې هــم د تســليت پيغامونــه دي او هــم د
مبارکۍ.
داســې وختونــه هــم راغلــي ،چــې تنظيمــي ادارې د يــو هېــواد مشــر تــه د
مبارکۍ پيغام لېږلی ،ورپسې د اسالمي اردو د ځواکونو او د مخـالفينو
ترمنځ د جګړې خبر خپور شوى او په خبـر کـې ويـل شـوي ،چـې دومـره مـو
مــړه ،دومــره مــو ټپي ـان او دومــره مــو اســيران کــړل .يــوه ورل دې ادارې د
انګلستان د ملکې د زېږېدو د کاليزې پـه ويـاړ هغـې تـه د مبـارکۍ پيغـام
لېږلی و ،په پيغام کې د هغې روغتيا او د عمر د اوږدوالي غو تنه شـوې
وه ،خو همدا ورل په کابل کې يـوه غملړلـې ورل وه ،تـر شـلو پـورې کسـان
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مړه او ټپيان وو ،د فکر خاوندانو به ويل(( :افـرين پـه دې اداره ))(!) چـې
دلته د ورځې په لسګونو وژني او هلته د يـو شـخص د روغتيـا او د عمـر د
اوږدوالي لپاره پيغامونه لېږي .دې تـه ورتـه خبرونـه نـور هـم زيـات خپـاره
شوي دي.
د  ٤٢/٣/٧٨١٢نېټه دې ادارې د مصر جمهور ر يس حسن مبارو تـه پـه
اسالم اب اد کې د مصر سفارت ته د ايښودل شـوي بـم لـه املـه د خواشـينۍ
او ډاډګېرنې پيغام لېږلی و .په پيغام کې ادارې د نوموړې پېښـې لـه کبلـه
د افسوس او خواشينۍ اسويلي کاره کړي وو ،پر همـدې ورل پـه کابـل
ار کې د جګړې له امله  ٧١تنه مړه او  ٧١تنه زخميـان شـوي وو ،خـو ادارې
د هغوى پر حـال يـوه او ـکه هـم تويـه نـه کـړه .بلـه ورل يـې بيـا پـه سـعودي
عربســتان کــې د امريکــا پــوځي اډې کــې د چــاودلي بــم لــه املــه د ســعودي
حکومت ته د خواشينۍ او ډاډګېرنې پيغام ورلېږلی و ،پر دې ورل هـم پـه
کابـل کــې  ٣تنــه هنرمنــدان او د طلــو کــورس  ٧٤تنــه شــاګردان وژل شــوي
وو ،ددې پيغامونو له کثرت څخه د ادارې يو مقصد دا دى چې په خبرونو
کې د ادارې نوم يـاد شـي ،نـور خـو نـه دوى پـر هېـواد حاکميـت لـري ،چـې
دوى د هېــواد بېالبېلــو ســيمو تــه الړ شــي او لــه بېالبېلــو قومونــو ســره
وګوري او يا کومې ابادۍ ،ودانۍ او يا هم د کوم علمي کار ډبره کېـږدي،
هغه سيمې چې د نوموړې ادارې تر کنټـرول النـدې دي ،پـه هغـو کـې هـم د
خير کوم کار نه ترسره کېږي ،چې د ادارې مشـران پـه پرانيسـتو کـې برخـه
واخلي او نوم يې ياد شي ،نو دوى تـه يـوازې همـدا پيغامونـه پـاتې دي او
بس .په پيغامونو کې د يادونې وړ بل ټکی دادى چـې داسـې مـنظم شـوي،
چې هره شپه بايد يو پيغام وي مثالً د اسد د  ٤٣نېټې په باب له يـو هېـواد
څخــه يــو پيغــام رالېــږل شــوى و ،څرنګــه چــې د پيغــامونو لېــږل او رالېــږل
زيــات وو او هــره شــپه بايــد د نامــه لپــاره يــو پيغــام نشــر شــوى واى ،نــو دا
پيغام يې د سنبلې مياشتې په پاى کـې نشـر کـړ ،چـې يـوه مياشـت د هغـې
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ورځــې لــه مناســبت څخــه تېــره شــوې وه .لــه ايــران ،هنــد ،چــين ،ســوريې،
البانيا ،امريکا ،ترکيې ،اذربايجان ،ارمنستان ،سعودي ،قطـر او ځينـو
نــورو مشــهورو هېوادونــو نــه پرتــه ځينــو نــورو داســې هېوادونــو تــه هــم
پيغامونه لېږل شوي ،چې هغه ګرد سره لـه افغانسـتان سـره نـه پخـوا او نـه
هم اوس ډيپلوماتيکي اړيکـي لـري .د اکثـرو پيغـامونو مـتن کـټ مـټ يـو
شان وي ،داسې فکر کېـږي چـې پيغامونـه مخکـې تـر مخکـې تيـار ليکـل
شوي ،يوازې د هغه هېواد او جمهور ر يس د نوم ليکل ورته په کار دي.
يوه بله اساسـي موخـه چـې د کابـل اداره يـې لـه دې ډول پيغـامونو څخـه
لري ،هغه داده ،چـې دوى فکـر کـوي ځانتـه بـه مشـروعيت او بـين المللـي
مالتړ ترالسه کړي او بيا به خلکو ته ووايـي هغـه دى ټـول ملکونـه مـوږ پـه
رسميت پېژني ،خو په دې خبر نـه دي چـې ولـس اوس پـر ټولـو خبـرو پـوره
پوهېږي.
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د جدي د  ١نېټې غميزه
او د هغې مرکزي کرکټر
ښ
دا ليکن د وف جريدو د څلد م ک
د جدي ل
 ١١-١٩ګ ڼ کې چې د  ٢٧٩١ک
 ٢١نوټې سر سمدن خد ي ،د (ا.ني زي) ښ
ن م خپر شدو د .
مستع
هره ټولنه او ولس ځانتـه د ويـاړونو ،پرتمونـو ،نېکمرغيـو ،بـدمرغيو،
غميزو او کړاوونو شپې ورځـې لـري .دا پېښـې او يادونـه د ولـس پـه ذهـن
کې انځور شوي وي او له يوه نسل څخه بل ته انتقـالېږي .څرګنـده خبـره ده
چې پېښې په خپل سر نه رامنځته کېږي ،اشخاک او د ژونـد نـور پېچلـي
شرايط د پېښو د رامنځته کېدو سبب ګرځـي او د پېښـو پـه لـړۍ کـې نـور
اشـــخاک روزل کېـــږي .هغـــه اشـــخاک چـــې د ذهنـــي ،فکـــري ،اخالقـــي،
اجتمــاعي او نــورو ــېګڼو لــه پلــوه کمــزوري وي او لويــو کــارونو تــه الس
اچوي ،نو نتيجه يې ډېره کرغېړنـه او بدمرغـه راوځـي .دا ډول اشـخاک د
منفــي کرکټرونــو پــه توګــه د ولــس پــه ذهــن کــې ځــاى نيســي او ولــس تــه د
وراړول شــوي درد او زيــان لــه کبلــه د هغــو د ســختې کرکــې ســبب ګرځــي.
زموږ د هېواد د معاصر تاريخ تـر ټولـو بدمرغـه ورل د  ٧٨٥٣لمريـز کـال د
مرغــومي شــپږمه نېټــه ده .ددې غميــزې مرکــزي کرکټــر ببــرو کارمــل دى،
چـې پــر نومــوړې نېټــه د شــوروي اتحـاد د ســرو لښــکرو پــه زور د کابــل پــر
تخت کېنول شو.
((ببــرو کارمــل د جنــرال محمــد حســين خــان زوى د بګراميــو د کمريــو
اوسېدونکی و ،د ببرو کارمل د نيکه محمـد هاشـم پلرونـه لـه کشـمير نـه
کابل ته راغلـي دي .د بهرنيـو چـارو د پخـواني وزيـر عبـدالوکيل نيکـه ،د
نوموړي پالر (محمد حسين) حربـي ـوونځي کـې شـامل او وروسـته يـې
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خپلــه لــور هــم ورتــه ورکــړه)) .ببــرو کارمــل د کابــل پوهنتــون د حقوقــو لــه
پوهنځي څخه فار شوى او بيا يې د پالن په وزارت او ځينو نورو دولتـي
ارګـــانونو کــــې کـــار کــــړى دى .نومـــوړى د  ٧٨٢٨-٧٢١٥کــــال د (خلکــــو
دموکراتيــک ګونــد) د لــومړۍ کنګــرې لــه غــړو څخــه و .وروســته يــې د
(پرچم) په نامه يوه بېله سياسي ډله جوړه کړه .ده د خپل سياست د پيـل لـه
کلونو څخه د شوروي اتحاد له سفارت سره الر درلوده ،په همدې وجه خو
روسانو تر بل هـر چـا پـر ده زيـات بـاور درلـود .دى د شـوروي سـفارت کـار
کوونکــو تــه دومــره نــږدې و ،چــې د هغــوى پــه ډېــرو خصوصــي غونــډو او
مېلمستياوو کې هم د ګډون بلنه ورکول کېدله.
د ((پلوش ـې)) جريــدې د ٧٨١٢ل کــال ٨ګڼــه د ســردارمحمد داودخــان د
وخت د کابينې د يوه غړي له خـولې ليکـي (( :مـوږ پـه کابـل کـې د شـوروي
سفارت له خوا رسماً د ځينو خبرو لپاره نوموړي سفارت ته بلل شـوي وو،
کله چې سفارت ته وردننه شو ،نو د سـفارت کـار کوونکـو مـوږ تـه هرکلـی
ووايه ،د هرکلي ويونکو په ډله کې دى (کارمل) هـم ،لکـه د سـفارت د يـو
غړي په توګه والړ و)).
((جګړن والديمير کوزيپ کين چې په ايران کې د افغانسـتان پـه ارتبـا
د کي.جي .بي مامور و ،د ٧٢١٤کال د نومبر پر  ٧٧نېټه له بي بـي سـي سـره د
يـوې مرکــې پــه تـر کــې دى د کــي.جـي.بــي يــو لـوړ رتبــه مــامور وبالــه)) .د
همدغو روابطـو نتيجـه وه چـې دى پـه چکوسـلواکيا کـې د افغانسـتان لـه
سفارت څخه په مخفي ډول مسکو ته بوتلل شو.
(( د کــي.جــي.بــي د جاسوســۍ ــد مشــر تــورنجنرال لــوکين وايــي :کــي.
جي.بي کوالى شول ،چې د ټولنو او افرادو په خصوصي او عمومي تـاريخ
کــې بــدلون راولــي او د کمانــډو داســې افــراد يــې پــه واو کــې وو ،چــې د
شوروي تر پولـو د بانـدې هـم پـه هـر ډول تهـاجمي او تروريسـتي عمليـاتو
الس پـورې کـړي ،چـې لـه همــدې قطعـې نـه يـوه ډلــه چـې پـه مسـتعار نامــه
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(زينــت) يادېدلــه ،د ســفارت د ســاتنې پــه پلمــه کابــل تــه ولېــږل شــوه او د
جنرال ويکتور پاپوتين قوماندې ته ورکړل شوه.
نومــوړى وايــي(( :دمرغــومي پــر پنځمــه نېټــه د کــي.جــي.بــي لــه مشــر
اندروپوف سره ناست و ،چې له کابـل نـه د کـي .جـي.بـي نماينـده د امـين د
وژلو او د عمليـاتو د بريـاليتوب خبـر ورکـړ ،انـدروپوف احساسـاتي و او
ويې ويل چې کارمل ژر پيدا او د بيانيې متن ورته جوړ کړئ!)).
بيا (( له تاشکند راډيـو نـه د حفـيظ اهلل امـين د وژنـې اعـالن لـه يـو اشـنا
ستوني نه راووت او دا اعالن د مفصلې وينـا پـه تـر کـې د هغـه لـه خـوا د
تاشکند د راډيو په څپو کې څو ځلـې تکـرار شـو ،چـې وروسـته يـې خپلـې
غلطۍ ته پام شو ،کابل راډيو يې قطع او خپلـه خپرونـه يـې د کابـل راډيـو
په نامه کړله.
کل ـه چــې دى د امــين لــه مــرل نــه پــوره ډاډه شــو ،نــو د کــي.جــي.بــي لــه
مېلمستون نه له خپلو تښتېدلو ملګرو سره بېرته کابل ته راوسـتل شـو او
پر تخت کېنول شو.
برژنيف او روسـي مشـرانو د يـو تلګـرام پـه تـر کـې ده تـه د بريـاليتوب
مبارکي ورکړه)).
کله چې دى د کابل پـر تخـت کېنـول شـو ،بيـا نـو ده پـه زغـرده د شـوروي
اتحاد پر دوستۍ او اړيکو وياړ کاوه ،ان دا چې د يوه محفـل پـه تـر کـې
يې د ګرمو احساساتو په وجه خپل هر څه په ډاګه کړل.
نوموړى د روسپالنې په مينه کې دومـره ډوب و چـې ان د خپـل زوى نـوم
يې (واستوو) ايښی و او د شوروي اتحاد دوستي يې تلپـاتې او خلـل نـه
منونکې بلله.
سره له دې چې ده د جدي د ١نېټې پېښه د انقالب نوى بشـپړتيايي پـړاو
باله ،خو د دې پړاو پـه بـري کـې يـې د شـوروي لـه رول څخـه پـه خپلـه پـرده
اوچتــه کــړه .دى وايــي (( :هــر زــاه کمکهــاى بــی شــايبه و برادرانــه اتحــاد
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شوروي سوسيالستی نميبود ،انقالب پيروزمنـد ثـور وارد مرحلـه نـوين
خــود نميتشــت و امــروز نــه تنهــا در افغانســتان ،بلکــه در منطقــه يــک
فاجعــه عظــيم تــاريخ ر ميــداد))( .کابــل کــالنۍ٧٥ ،مــخ ٥٢-٥٣ ،کــال
ګڼه).
نوموړي د ګران هېواد د وياړونو ،پرتمونو او رزمونو د ما ي پـاڼې نـه
وې لوستې او د هېواد ژوند او بقا يـې پـه ((سـتر شـوروي اتحـاد)) پـورې
تړله .په سلګونو ځلـه بـه يـې پـه رسـمي او خصوصـي غونـډو کـې دا خبـرې
تکرارولې (( :که د شوروي اتحاد د محدودو قواوو شـته والـی نـه واى نـن
به زموږ هېواد د امپرياليزم خـولې تـه لوېـدلی واى))( .کابـل کـالنۍ -٥٣
٥٢کال ګڼه٧٧١ ،مخ)
(( در حالی که استقالل ملی کشور ما را خطـر جـدى ناشـی از تجـاوزات
امپريالســتی تهديــد ميکــرد يکبــار ديتــر دوســت بــزرگ و ازمــوده مــردم
افغانستان ،اتحاد شوروى درکنار ما قرار زرفت))( .کالنۍ٧٣٢ ،مخ)
ده د خپل هېواد عظمت ،غيرت او همت ته نه کتـل ،يـوازې جغرافيـايي
حــدود ،د نفوســو د شــمېر څرنګــوالی او ځينــو مــادي وســايطو يــې د ذهــن
ست رګې ورپټې کـړې وې ،ځکـه يـې نـو پخپلـو خبـرو کـې خپـل هېـواد ډېـر
کــوچنی او خپــل دوســت هېــواد(!) يــې ډېــر لــوى معرفــي کــاوه (( .کمــک
بالعوض خلقهاى شـوروى بـه مـردم افغانسـتان نمونـه برجسـته اسـت در
مناسبات بين المللی که از روابط حسنه يـک کشـور بـزرگ و کبيـر بايـک
دولت کوچک.))...
ده زيا ت زيار ايسته چې د ژوند پـه ټولـو چـارو کـې د شـوروي اتحـاد لـه
تجربو او کړنو نه ګټه پورته کړي ،که د افغاني ټـولنې لـه ژونـد چـارو سـره
ســمون خــوري او کــه نــها دا نــو بېلــه خبــره ده ،د ده هڅــه دا وه چــې د دوو
بېالبېلو ټولنو ژوند هماهنګ و ـيي او پـه اصـطالح د شـوروي اتحـاد لـه
تجربو څخه ګټه پورته کړي ،نو ځکه به يې په زياتو غونډو کـې د شـوروي
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پر تجربو ټينګـار کـاوه .د ـځو يـوې غونـډې تـه د خبـرو پـه تـر کـې ددې
تجربو يادونه او د ځوانانو يوې غونډې ته ددې تجربـو د يـادونې ترڅنـګ
د شوروي ځوانانو د کمسمول له سازمان څخه مننـه څرګنـدوي (( :بشـريت
مترقــی تجــارب ارزشــمند در ارتبــا بــاجنبش زنــان اندوختــه اســت ،در
زمينه بيش از همه تجربه تاريخی کشورهاى سوسيالستی و در درجه اول
اتحاد شوروى ارز ش واال و بزرزی دارد)).
(( اجـــازه راکـــړئ چـــې د هېـــواد د ځوانـــانو د دغـــې ســـترې غونـــډې او
پيوستون په کار کې د زړه له کومې د و او لويو برياليتوبونو هيله وکـړم
او يــو ځــل بيــا د سوسيالســتي هېوادونــو او د نــړۍ د نــورو هېوادونــو د
ځوانــانو د بــين المللــي ســازمانونو پــه ســر کــې د شــوروي اتحــاد د ليننــي
کمســمول ســازمان مخکښــو اســتازيو تــه خپلــې مننــې څرګنــدې کــړم)).
(کالنۍ٤٧٤ ،مخ) .ده به تل د خپلو خبرو په تر کې پر څو خبرو بانـدې ډېـر
ټينګار کاوه (( :د افغان شوروي دوستي)) او (( د انقالب نوى پـړاو)) .ده
په دې يادونو کې د افرا تر وروستۍ بريده ځان رسوالى و(( .ازر مرحله
نــوين انقــالب صــورت نميترفــت ،اکنــون افغانســتان در نقشــه سياســی
جهان وجود نميداشت))( .کالنۍ٤٣٨ ،مـخ) (( دور نمـاى دوسـتی افغـان
و شوروي خلل ناپذير وخدشه ناپذير است و از يک پيروزى بـه پيـروزى
ديتــر م ـوج بــه مــوج بــه طــرف تکامــل و اســتحکام خــود پــيش ميــرود)).
(کالنۍ٨٧١ ،مخ)
دى د جــدي تــر  ١نېټــې وروســته شــوروي تــه د خپــل ســفر اهميــت داســې
څرګنــدوي (( :د ثــور انقــالب د نــوي پــړاو تــر بريــاليتوب وروســته پــه بــين
المللي لحاظ زمـوږ لپـاره سـتره سياسـي پېښـه هماغـه شـوروي اتحـاد تـه
زموږ د ګونـدي او دولتـي لـوړې رهبـرۍ د هئيـت سـفر او پـه مسـکو کـې د
افغانستان او شوروي اتحاد د خبرو بريـالي سـرته رسـول وو ،د دغـو خبـر
اهميت د اوسنۍ شېبې د خبرو له چوکاټ څخه ډېر لوړ دى او ځينـو برخـو
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کـــې د دوه اړخيـــزو اړيکـــو لـــه چوکـــاټ څخـــه هـــم لـــوړ ځـــي))( .کـــالنۍ،
٤١٣مخ).
کــه پــه پورتــه عبــارت کــې د ((چوکــاټ)) کلمــې تــه ځيــر شــو ،نــو ډېــرې
سپورې ماناوې ځنې راځي ،په عادي ورځنۍ محاوره کې هـم لـه (چوکاټـه
وتل) په منفي مانا کارول کېږي ،خو ده د کلمو پرځاى کـارونې تـه هـم پـام
نه دى اړوالى ،هغه ((دوستي)) چې له چوکاټه ووځي ،نـو طبيعـي ده چـې
نور څه ترې راوالړېږي.
بله خبره چې ده د هغو په باب بېالبېل متضاد نظرونه څرګند کـړي ،هغـه
د شورويانو د راتګ مساله وه ،سره له دې چې موږ پورته يادونه وکـړه .ده
ويلــي (( :هرزــاه کمکهــاى بــی شــايبه و برادرانــه اتحــاد جمــاهير شــوروى
سوسيالســتی نميبــود انقــالب پيروزمنــد ثــور وارد مرحلــه نــوين خــود
نميتشت))( .کالنۍ٧٥ ،مخ) .خو بيا به يـې هـم کلـه کلـه دا د افغانسـتان-
شــوروي د  ٧٢١٣کــال د دســمبر د  ٥او د  ٧٨٥١کــال د قــوس د  ٧٢نېټــې د
تـړون پـر اسـاس چـې د ده پـه قـول د دواړو هېوادونـو د حکومتونـو تــرمنځ
شــوى و ،راغلــي ،کلــه بــه يــې ويــل چــې د ملګــرو ملتونــو د منشــور د ()٥٧
مادې پر اساس راغلي  ،خو کله چـې بـه د هېـواد پـه دننـه کـې انتقادونـه او
فشارونه پـرې تـر حـده زيـات شـول ،نـو بيـا بـه يـې ويـل چـې دا خـو ((امـين
راوستي)) ،دا خبرې به ده هغه وخـت کـولې ،چـې نـور نـو د روسـانو او پـر
خپل بري ورته شک پيدا شوى و .د خپل قدرت پر لومړي کال خو يې ځـان
د شوروي اتحاد يو وجود باله دا وياړ(!) يـې چاتـه نـه ورکـاوه او همـدا بـه
يې ويل (( :در اين دوستی و در اين روابط ميتوانيم بتويم که هيپ قـدرت
درجهان اعم از ارتجا سياه ،امپرياليزم جهـانی ،شـوونيزم چـين و ديتـر
نيروهــاى طــاغوتی هــر زــز نميتواننــد کــوچکترين خدشــه وارد ســازند)).
(کالنۍ٢٨٨ ،مخ) (( زنده باد دوستی خلل ناپذير جمهورى دموکراتيک

55

WWW.KHOST.AF

افغانستان و اتحاد شوروى دوست و برادر جاودان و هميشـه زـی مـا!)).
(کالنۍ ٢٥١مخ)
د اسوشـــيتد پـــرس خبريـــال لـــه ده څخـــه پو ـــتنه وکـــړ (( :قســـمی کـــه
جاللتمآب شما فرموديد وقبالً زفتيد که امين ايجنت امپرياليزم امريکا
بود پس او چرا قشون شوروى را در افغانستان دعوت کردا)).
جواب(( :حفيظ اهلل امـين ايجنـت امپريـاليزم امريکـا از اتحـاد شـوروى
طلــب کمــک قطعــات محــدود نکــرده بــود ،بلکــه ايــن کمــک بــه اراده و
تصــويب نزديــک بــه اتفــاق اراى شــوراى انقالبــی جمهــورى دموکراتيــک
افغانستان صورت زرفته است))( .کالنۍ٨٤٥مخ)
دلته که لـه انقالبـي شـورى څخـه مقصـد د نورمحمـد تـره کـی ((انقالبـی
شورى)) وي ،نـو د هغـه پـر ژونـد خـو روسـان رانغلـل ،نـو د هغـه تـر مرګـه
وروسته روسانو د هغه تـړون عملـي کـاوها او کـه د امـين د وخـت انقالبـی
شورى څخه يې مقصـد وي ،نـو هغـه خـو دى خپلـه ردوي چـې امـين نـه دي
راغو تي .بله عجيبه خبره خو داده چې راغو تي هغو دي(!) خـو قـدرت
ته يې دى ورساوه!ا
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کابل :رنځونه ،مرګونه او
کړاوونه
د خپرېدونکې وف
دا ليکن ل ښورد
ښ  ١-٩ګ ڼ کې چې د
جر يدو د ښنځم ک
د کهه  ٢١نوټههې سههر سههمدن
 ٢٧٩١کهه
ن م خپر شدو
خد ي،د(ني زي) ښ مستع
د
د  .دا ليکن ښ ک بل کې د همغ مه
ح التد تصدير ک ږي.
پــه کابــل کــې د ژونــد د ســختوالي ،تنګــوالي او نــورو کړاوونــو پــه وجــه
خلک له ډېرو سـتونزو سـره مـخ دي .دې سـتونزو خلـک ډول ډول کـارو تـه
مجبور کړي دي ،د چا کوکې پورته شوې ،د چـا فريادونـه ،چـا چـور وکـړ،
څــوو چــور شــول ،څــوو مــړه شــول او چــا د مــړو پــه شــتمنيو د ژونــد د
هوساينې چارې برابرې کړې .ژوند د افرا او تفريط لـه څپـو سـره يوځـاى
شو ،اوس نـو پـه ـار کـې هـره ورل يـوه نـه څـو داسـې رنګينـې متضـادې،
خندوونکې او ژړوونکې پېښـې پېښـېږي ،چـې د انسـان عواطـف دردوي
او خوځوي.
څومــوده دمخــه د کابــل د موســی کــال يــوه مســجد تــه يــو څــوو د شــپې
ورننوتی و ،د مسجد غالۍ او نور فرشونه يـې وړي وو .سـهار چـې لمـونځ
کوونکي مسجد ته دننه شول ،ګوري چې مسجد کې فرشونه نه شته ،کلـه
چې لږ رڼايي شوه او د مسجد دروازې ته يې پام شو ،نو پـه يـوه کاغـذ کـې
په رو انه ډول ليکل شوي وو:
(( زه ډېر مجبور وم ،نو ځکـه مـې د مسـجد سـامان او فرشـونه يـوړل ،هـر
کله چې زما مجبوريت رفع شو ،نو مسجد ته به دا شيان بيا واخلـم او رابـه
يې وړم .په احترام)).
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د روان کال د مرغـومي پـر مياشـت پـه کابـل کـې قحطـي او قيمتـي د يـو
شمېر کورنيـو د ژونـد د ورځينيـو چـارو د خړوبولـو تنابونـه دومـره سسـت
کــړي وو ،چــې نــور نــو د ټينګولــو نــه وو ،ان دا چــې ځينــې کــورنۍ د خپلــو
ماشومانو په ساتنه پکو شوې دي .د خيرخانې مېنې يـوه جـامع مسـجد تـه
يو سړي خپل دوه تنه ماشومان راوستل او په مسجد کې پر ناستو لمـونځ
کوونکو يې غږ وکړ (( :هر څوو چې دا ماشومان ساتالى شي ،د ټول عمـر
لپاره دې ځان سره بوځي)) .دې ته ورته پېښې د کابـل پـه نـورو جومـاتونو
کې هم شوې دي.
په همدې ساړه ژمي کې نه يـوازې پـه مسـجدونو ،بلکـې پـه نـورو عامـه
ټولنو او بـازارونو کـې هـم د ماشـومانو د سـپارلو خبـرې شـوې دي .د روان
کال د دلوې مياشـتې پـه لومړيـو وختونـو کـې ،د کابـل د پښـتني تجـارتي
بانک مخې ته ،يو سړي خپل ماشومان ترالسه نيـولي وو او پـه زوره زوره
يې چيغې وهلې (( :او خلکو راشه! دا ماشـومان ځـان سـره بـوځه! زه نـور
ددې توان نه لرم ،چې دوى ته ډوډۍ ورکـړم ،پـه تـن يـې پـټ او پـه نـس يـې
ماړه کړم ،دا مري ،زه د دوى قتل په خپله غاړه نه شم اخيستی ،څوو چـې
ددې توان لري ،دا دې بوځي! که نه نو دا خو مري ،بيا به نو قتل د دوى پـر
غاړه وي ،ما خو خپله غاړه خالصه کړه ،نوره مو خپله خو ه)).
د قحطۍ او قيمتۍ مرل او درد تر څنګه يخنۍ هـم پـر ـار خپلـه خولـه
لګولې ده .د سون مـواد پـه ډېـره لـوړه بيـه خرڅېـږي .پـه همـدې وجـه خلـک
مجبور دي ،د سون له هغو موادو څخه هم ګټه پورته کړي ،چې له څـارويو
څخه السته راځي ،د کابل ار يو تن تحصيل کـړى ـاري ،ددې مـوادو د
السته راوړلو داستان داسې بيان کړ (( :څوموده دمخه پـه دې لټـه کـې وم،
چې د سون نسبتاً ارزانه مواد السته راوړم ،چا راته پته راکړه ،چې د ـار
پــه څنــډو کــې لــه شــپنو ســره د ګــډيو ،مېښــو او وريــو پچــې پيــدا کېــږي،
تيارې يې په بوجيو کې اچـولي او د بوجيـو پـه توګـه يـې خرڅـوي ،سـره لـه
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دې چــې د ســون دا مــواد هــم ارزانــه نــه وو او د چــا خبــره د کشمشــو پــه بيــه
خرڅېدل ،خو مجبوريت و ،وامې خيستل ،ټولې څلور بوجۍ شـوې ،ـار
ته راروانې يوې الرۍ موټر کې مـې دا بـوجۍ واچـولې او زه پـرې لـه پاسـه
کېناستم ،څو دقيقې النه وې تېرې شوې ،چې موټر ودرېد او يو ټوپکوال
رادمخه شو ،سر له واره يې پو تنه وکړه ،دا څه شی ديا او د چا ديا مـا
نو په ډېر جر ت وويل :دا خو د وريو پچـې دي ،کـور تـه يـې وړم سـېزو يـې.
نـو ماتــه رابــرل شــو ،هلــه راشـه ددې محصــول راکــړه ،مــا ويــل پچــې! دي
پچې د پچو مې محصول ليدلی نه دى ،سـړى ډېـر پـه قهـر شـو او راتـه يـې
وويل :ډېرې خبرې مه کوه ژر شه هله د بوجۍ په سـر زر افغـانۍ راکـړه ،مـا
چې فرياد کاوه سړى راته نور هـم بـدو رګـی کېـده ،نـو پـه پـاى کـې مجبـور
شوم څلور زره افغانۍ مې ورکړې او کور ته راغلم)).
په کابل ار کې د نورو بدمرغيو ترڅنګ غال ،اختناق ،وژنـې او نـورې
ناروا چـارې هـم خپـل شـتون وخـت پـر وخـت ثـابتوي ،څـو مـوده دمخـه يـو
وسله وال ګروپ د خيرخانې مېنې يو کور ته داخل شو ،دوى غو تل چـې
پر رڼا ورل ددې کور يوه پېغله وتښتوي ،سـره لـه دې چـې پـه دې کـور کـې
پر دې وخت د کور مشر او کوم بل نارينه نه و ،يو ميل وسله ،همـدا پېغلـه
او تقريباً يو دولس کلن کوچنی موجود وو ،کوچنی او پېغلـه چـې د وسـله
والو کسانو په نيت پـوه شـول ،نـو کـوچني وسـلې تـه الس کـړ ،ددې وسـله
والــو کســانو قومانــدان يــې مــړ او څــو نــور يــې ټپيــان کــړل او پــاتې نــور
وتښــتېدل .دا ډول پېښــې نــه يــوازې پــه کابــل کــې دي ،بلکــې د هېــواد پــه
ګوټ ګوټ کې دې ته ورته پېښې هم ترسره شوي او تر سره کېږي.
د کابل ترڅنګ په واليـاتو کـې هـم د غـالوو ،تـاالوو او بـدمرغيو بـازار
تود دى ،د مثال په ډول:
د لغمان واليت د الينګار ولسوالۍ د (سيدکال) نومي کلي کـې د شـپې
د سپکې وسلې پرله پسې ډزې وشوې او بيا وروسته پتـه ولګېـده چـې(( :
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په نوموړي کلي کې يوه کور ته چې يو غړى يـې ايـران تـه د مـزدورۍ لپـاره
تلـی و ،څـه پيسـې رالېږلـې وې ،وايــي چـې غلـه لـه دې رازه خبـر وو ،نــو د
ش پې درې تنه لـه وسـلو سـره دې کـور تـه ور واو ـتل ،د کـور مېـرمن پـرې
ويښــه شــوه ،غلــه د پيســو غو ــتنه کولــه ،دې غيرتــي مــور هغــه لــه اوږدو
وېښتانو ونيوه ،وسله يې ترې واخيسته او راچپه يې کـړ ،غلـه سمدالسـه
خپل بل ملګري ته چغه کړه! هله وله يې چـې مـړ يـې کـړم او نـه مـې خوشـې
کوي ،هغه چې کله ډز وکړ ،نو خپل ملګرى يې په پښه وويشت ،غله چغـه
کړه :زه دې وويشتم ځه پاتې ده ،ځې لکه زمرۍ غونـدې غـل کلـک لـه
وېښــتو نيــولی و او کشــاوه يــې ،دې بــل غلــه بيــا ماشــې تــه ګوتــه وروړه،
ماشينګڼه يې ـربه کـړه او د ـځې لـه زړه او ګوګلـه ګـولۍ ووتـې .ـځې
خپل روح خداى(ج) ته وسپاره او په ابدي خوب ويده شوه .غلو د شهيدې
له منګولو څخه د غله وېښته خالک کړل او خپـل ټپـي يـې پـر شـا واچـوه،
پکول ،څپلۍ او کالشينکوف ورڅخه پاتې شول او خپله وتښتېدل ،غلو
ال خپــل ملګــرى تــر يــوه ځايــه نــه و رســولی چــې ســاه يــې وختــه ،کلــه چــې د
لغمان چارواکي خبـر شـول ،نـو د غلـو اقـارب يـې ونيـول ،د غلـه مـړى ډېـر
ځنډ په لغمان ار کې د عامو خلکو مخې تـه پـروت و او ټولـو پـرې لعنـت
وايه ،د يوه کلي خلک هم حا ر نه شول چې په خپله هديره کې د هغه مړى
پرېږدي .داسې اوازې هم وې چې د غله مړى بيا په پټـه پـه يـوه باغچـه کـې
ــخ کــړاى شــوى و ،خــو کلــه چــې خلــک خبــر شــوي وو ،د شــپې څــوو ور
او تی و او قبر يې ورته لو کړى و .د لغمان چارواکو هڅه کولـه چـې دده
نــور ملګــري ونيســي او پــه عــام محضــر کــې يــې پــه ســزا ورســوي ،ځينــې
ګونګوسۍ وې ،چـا وې چـې غلـه يـې نيـولي دي ،نـن او سـبا بـه ورتـه سـزا
ورکــړ شــي ،چــا وې چــې تښــتېدلي دي ،خــو تراوســه پرېکــونې خبــره نــه ده
شوې.
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کابل بيا په وينو ولمبل

دا ليک ن هم ل ښو رد څ خ خپر ېدونکې
ښ  ١٦-١٥ګڼ کې
وف جريدو د ښنځم ک
د چنګ ښ ل  ١٥نوټې سر
چې د  ٢٧٩٥ک
ن م
سمدن خد ي ،د (ن ي زي) ښ م ستع
خپر کړو د .
نن يو ځل بيا سېزل شوي او لمبه شوي کابل د خپلو بچيـانو (سـلو) جنـازو
ته اوږه ورکړه .دا لومړى ځـل نـه دى چـې لـه دې ـار نـه دومـره جنـازې پورتـه
کېږي ،دا څلورم کال دى چې هره ورل د دې ار د سياسي سـوداګرو تـرمنځ
د سرونو سودا کېږي ،هـره ورل پـر دې ـار د مرګونـو سـېلۍ ګرځـي او هـره
ورل د غمونو يوه نوې ټکه راغورځېږي.
د کابل اريان هغه قربانيان دي ،چې هم په جوړه کې زيان مومي او هم پـه
جګړه کې .يو ليکوال د يوه څاروي (پسـه) لـه خـولې ليکلـي وو (( :زه نـن ډېـر
خفه يم)) ،چا ورته وويل چې ولـېا او پـه څـه دومـره پرېشـانه يـېا .پسـه پـه
ځواب کې ورته وويل(( :خبر به يې چې نن زموږ د کلـي د دوو لويـو خانـانو د
پخالينې ورل ده .دا هغـه خانـان دي چـې کلونـه کلونـه يـو د بـل وينـو تـه تـږي
ناست وو او يو د بل ډېر کسان يې وژلي دي .موږ ته پکې هم ډېر زيـات زيـان
رارسېدلی و .خو نن نه پوهېږم د کوم مجبوريت له مخـې سـره پخـال شـول او
يو بل ته يې د دوستۍ السونه ورکړل ،نو ته ولې د دوى پر دې دوستۍ خفـه
يېا پسه پر خپلو شونډو يوه مړاوې او مرګنۍ خندا تېره کړه ،څنګه به خفـه
نه يمل ددې خانانو پخالينه نن د ډېـرو شـاندارو مراسـمو پـه تـر کـې ترسـره
کېږي ،هلته به يو خـان بـل تـه د دوسـتۍ الس ورکـوي او يـو بـل بـه غېـږ کـې
نيسي ،کله چې دوى سره السـونه ورکـړل ،نـو دغـه مهـال مـا د دوى پـه پښـو
کې حاللوي چې وينه تويه شي او نوره د مني پاى ته ورسېږي)).
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کابل اريان چې د څه کم دوو لسيزو او په تېره بيا د تېرو څلورو کلونـو د
رنځورونکي ژوند درانه پېټـي پـر مـال کـړوپ کـړي دي .دا پېښـه پـه بېوسـه
نظر څارله ،څو ورځې دمخه د خلکو په ذهنونو کې د کومې غميزې څرکونـه
لګېــدل ،زه هــم ددې پېښــې يــو ليــدونکی او شــاهد يــم .د کابــل پوهنتــون د
ادبياتو پوهنځي په يوه ټولګي کـې پـر تـدريس بوخـت وم ،د درسـي سـاعت
تر پاى وروسته محصلينو وويل :چې موږ سبا نـه راځـو! مـا وې ولـېا :مـوږ
ته کورنۍ اجازه نه راکوي ځکه چې د توغنديو د لګېدو احتمال حتمـی دى.
کله چې د چهارشنبې ورل پوهنتون ته الړم ،نـو پوهنتـون لـه محصـلينو تـش
و ،ډېر لږ شمېر محصلين راغلي وو .زه له پوهنتونه ار ته دعامـه کتـابتون
پر لـور رهـي شـوم .سـره لـه دې چـې د توغنـديو د لګېـدو امکـان راتـه حتمـي
برېښېده ،خو د يو روري راسپارل شوي څېړنيـز کـار لپـاره مـې هلتـه تـګ
ـــرور وګاڼــــه  .د ســــهار  ٢بجــــې وې ،د اطالعــــاتو او کلتــــور وزارت تــــه
ورڅېرمه د بيهقي کتاب پلورلو غرفې ته چې ورسېدم ،نو د دريـو توغنـديو
لومړنی اواز مې ترغوږ شو ،لږ تم شـوم ،بيـا يـې پـه نسـبت ًا لـرې سـيمو کـې د
لګېـــدو غـــږ راغـــی ،بېرتـــه راوګرځېـــدم ،کلـــه چـــې د پوهنتـــون تمځـــي تـــه
راورســېدم ،نــو د نــورو توغنــديو د (ډم ،ډم ،ډم) غــږ راغــی ،خلکــو اخــوا
دېخوا لکه د مرغيو د بچيانو په څېر منډې وهلې ،داسې لکـه پـر چڼچڼـو او
يا هم د سيسيو پر بچيو چې با ه پرېوزي ،ټول غلي غلي پـه دکـانو او اخـوا
دېخــوا ځــايونو کــې ننوتــل .هــر څــوو (انســان) چــې د کابــل د خلکــو دا حــال
ووينــي ،نــو لــه ســترګو څــه چــې لــه ذهــن او زړه نــه بــه يــې هــم ورتــه وينــې او
او کې وڅاڅي.
يو سرويس موټر په ډېـرې وارخطـايۍ پـه همـدې تمځـي کـې ودرېـده ،پـه
موټر کې پورته شوم او د پوهنتون پر لور رهي شوم ،پـه الره کـې د توپونـو د
نورو پرله پسې ډزو غږونه راتلـل او د اجـل نيولـو تـر روحـه يـې ځـان رسـاوه.
کله چې پوهنتون ته ورسـېدم ،نـو نـيم سـاعت وروسـته يـو چـا دا خبـر راوړ،
چې د پوهنتون په تمځي (پل با عمومي) کـې د دوو ټکسـي مـوټرو تـرمنځ
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توغندى ولګېـده او دواړه لـه سـورلۍ ډکـو ټکسـيانو اور واخيسـت او ټـول
پکې ايره شول .يوه بجه شوه ،له پوهنتون څخه د عمليې په مـوټر کـې د کـور
(کارګرې قصبې) پر لـور رهـي شـوم .کلـه چـې مـوټر د خيرخـانې مېنـې پنځـه
ســوه کــورنۍ څلــور الرې تــه ورســېده ،نــو يــو زيــات شــمېر نتلــي ،ســپېره او
رنګ الوتلي خلک موټر ته راوختل ،يو سـپين ږيـري سمدالسـه پـه توبـو او
سپکو پيل وکړ ،چا ال پو ـتنه هـم نـه وه کـړې ،چـې ده د ـار د مـرل ژوبلـې
داستان پيل کړ ،سره له دې چې عمر يـې خـوړلی و ،خـو همـدا يـې ويـل (مـن
امروز تولد شدم امروز تولد شدم) زما ترشا څوکۍ کې يـو بـل رنـګ الـوتي
ځوان هم دا فرياد کاوه ،هغه د سـرحدونو چـارو وزارت کـار کـوونکی و ،پـه
بنده بنده ژبه يې وويل :پـه خپلـو سـترګو مـې وليـد چـې زمـوږ د وزارت د يـو
مدير سر د هغه له تنې غو شو ،هغه په مينوبوس موټر کې ناسـت و ،چـې د
توغندي يوه ګرمه او سره پارچـه يـې پـر سـتوني ولګېـده او سـر يـې ورتـه لـه
تنې څخه جال کړ .په مـوټر کـې خلکـو دې ناسـتو حاکمـانو تـه دومـره بـد ورد
ويل چې په ليکلي بڼه يې قلم او کاغذ له دود سره سم نه شي زغمالى.
کله چې له موټر نه کښته شوم ،نو د وزيراکبرخان لـه روغتـون څخـه يـو تـن
راغی ،وويل چې :نن يې دې روغتـون تـه ز ـت ډېـر ټپيـان او مـړي راوړل ،د
چا الس نه و ،د چا پښه ،څوو پر يوځاى لګېدلی ،څوو پر بـل ځـاى ،د يـوه
پښه الندې زنګېدله او په چيغو چيغو يې ژړل .ډاکټرانو يوه خوا او بلـه خـوا
منډې وهلې ،ټپيان ډېر زيات وو ،يو ډاکټر چې د دې ماشوم او نـورو زيـاتو
ټپيانو حال وليد ،نو پخپله پرې عف راغی او لـه نـورو ناروغـانو سـره يـې
ده ته هم سيروم چاالن کړ.
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د قدرت د انتقال مساله

دا ليک ن هم د و ف جر يدو د ښنځم ک
د زمري
ښ  ١١-١٩ګڼ کې چې د  ٢٧٩٥ک
 ٧نو ټې سر سمدن خد ي ،د (ن ي زي) ښ
خپر شدو د .
بد ن م

څلور کاله کېږي چې په کابل کې د قدرت(!) د انتقال پر سر ټـول هېـواد
له ستونزمن ،دردمن او رنځوونکي حالت سره مخامخ شـوى دى .جنګونـه
وشول ،مرګونه وشول ،جرګې وشوې ،مرکې وشوې ،دسيسې او معاملې
وشوې ،له جالل اباده تر اسالم اباده ،له کابله تـر پېښـوره ،او ان تـر لـوړې
کعبې شـريفې پـورې عهدونـه وشـول ،قسـمونه وخـوړل شـول ،سـوګندونه
ياد شول ،پر قرسن السونه کېښودل شول ،دا وشـول او هغـه وشـول او ...خـو
دا ټول يو په بل پسې په اوبو الهو شول ،د ملـت هيلـو ،غو ـتنو ،اتلوليـو
او د ولـس ټـول پــاتې مـادي او معنــوي شـته د ايــرو او خـاورو پـر څلـو بــدل
کړاى شول.
له ظاهري پلوه دا ټول زيانونه د قدرت پـر سـر پـر پـاتې کېـدو ،د کابـل د
چــارواکو ټينګــار او د دوى د راپرځــونې لپــاره د دوى د مخــالفينو د هڅــو
پـه پايلــه کـې رامنځتــه شـوي دي .پــه اساسـي مانــا خـو پــه افغانسـتان کــې
حکــومتي ځــوو د  ٧٨١٧لمريــز کــال د ثــور پــر مياشــت د يــوې دسيســې پــه
نتيجه کې چې خپله چارواکي يې هم ددې توطيې غړي وو ،وپاشل شـو او
برخه برخه د جهادي تنظيمونو السته ورغی .د اوسـنيو چـارواکو برخـه هـم
پــه دې وېــش کــې د يــاد وړ وه او د دوى برخــه پــه دې هــم درنــه شــوه چــې د
دولت(!) نوم ورته ورکړ شو .دغه راز روسي چاپ افغاني بانکنوټونه چـې
نور (تنظيمي حکومتونـه) تـرې بـې برخـې وو ،روسـانو دا (نعمـت)(!) پـر
دوى ولوراوه.
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چـارواکي پـه دې نظـر وو ،چــې لـه قـانوني او نــا قـانوني الرې بـه د خپلــو
الس لرلو وسلو او بې پشتوانې نوټونو په زور خپـل مخـالفين ژر لـه منځـه
يوسي ،بيا نو که هر ډول اداره وي ،د دوى مخالفين به نه وي او ((ولس بـه
له يوه انجام شوي عمل سره مخ وي)) خو داسې ونـه شـول ،د مخـالفينو د
مخالفت په نتيجه کې که پخـواني مخـالفين کمـزوري او لـه دوى سـره يـې
يوځاى سياسي حيثيت ختم شو ،نو نوي او تازه دم مخالفين پيدا شول او
ان تر دې پورې چې د چړې څوکـه يـې د چـارواکو تـر غـاړې ورنـږدې شـوه،
همــدې فشــارونو چــارواکي پــه اصــطالح اســتعفی کولــو تــه جبــراً متمايــل
کړل ،دغه او هغه نېټه ،دغه ورل او هغه ورل به يې د خپلې استعفی نېټـې
وټاکلې ،خو هغه ورل چې به رانږدې شوه ،بيا به يـې پـرې وفـا ونـه کـړه .پـه
حقيقــت کــې خــو خبــره دا ده چــې چــارواکي نــه اســتعفی کــوي او نــه دې تــه
حا ر دي او نه هم د استعفی کولو پوره وس لـري ،اوس راځـو دې تـه چـې
ايا چارواکي به دا خوندونه او دا خزانې بل چاته پرېږدياا
د ويل دورانت امريکايي په قول(( :اپالتون به ويل چې د وروسـته پـاتې
ټولنــو د ادارې لپــاره اشــرافي او دکتــاتوري حکومتونــه پــه کــار دي)) لــه
اشرافي اشخاصو څخه د اپالتون مقصـد دا و ،چـې د دوى زيـاتې غريـزې
مخکــې تــر مخکــې مرفــو شــوې وي او دکتــاتوري يــې د يــوې وســيلې پــه
توګه د دې ډول ټولنو لپاره ځکه غوره ګڼله ،چـې وروسـته پـاتې ټـولنې لـه
دکتاتورۍ پرته نه شي کنټرولېدى او زياته دموکراسي کېدى شي هغو ته
په انارشي بدله شي.
کله چې موږ د ځينو چارواکو فردي شخصيت ته ګورو ،نو په هغه کـې د
يو سياسي شخصيت ډېرې نيمګړتياوې ترسترګو کېږي :يو دا چې دى لـه
فکري او روحي پلوه دې حد ته نه دى رسـېدالى ،چـې څـوکۍ دې تـر خپـل
شخصيت ټيټه وګڼي .اوس هم پر خپل شخصيت هر ډول داغونو ايښودلو
تــه تيــار دى ،خــو مقصــد چــې دى پــر دې کرســۍ پــاتې شــي ،ځکــه چــې دا
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چــارواکي د ټــولنې لــه يــو ډېــر ټيــټ قشــر څخــه دي .نــو هغــه څــوو چــې د
اقتصادي محروميت دغسې ټکلې غريزه ولري ايا دا خزانې چې اوس دى
پـرې ناسـت دى ،ملـت تـه پرېـږديا د کابـل ـار خـو ال څـه چـې يــوازې دوه
سپين تعميرونه او دا ډول د پيسو خزانې ورسره وې .هېڅکله به يـې چاتـه
پرې نږدي ،نوم بدوالی او د شخصيت کوم سپکاوى چې د هغو د کړنو پـه
نتيجه کې هغوى ته په برخه شوى ،هغه باندې خـو اوس د چـا خبـره سـر هـم
نه ګروي (( اوبه چې په سر واو تې څه يوه نيزه څه لس ))...له دې پرته کوم
څيز چې د چارواکو په فکـر او شخصـيت کـې پـه عملـي ،ذهنـي او ـمني
ډول ليـدل کېـږي او زمـوږ د ولـس د ګټـو خـالف او د کرکـې وړ دى ،هغـه د
هېواد د اکثريت قوم پر وړاندې د کينې او تعصب درلودل دي.
کوم کسان چې د ځينو چارواکو پر شاوخوا راټول دي ،هغوى ټول خپلـه
ګټه او ژوند په همدې جګړه کې ويني ،ځکه چې اوس نه کوم قـانون شـته،
نــه کــوم پارلمــان ،نــه کومــه پو ــتنه او نــه کومــه ارزونــه (ارزيــابي) .يــو
چارواکي په ( د افغانسـتان بانـک) کـې يـو ځـانګړى حسـاب ( )٢١١١بـاب
پرانيســتی او دا د ده داســـې بـــاب دى ،چـــې د پيســـو د لګښـــت وجـــه يـــې
څرګنده نه ده .داسې مياشت هم راغلې ،چې يوازې له دې باب څخه يـې لـه
لس زره مليونـو نـه نيـولې تـر پنځـه لـس زره مليونـه افغـانيو پـورې پيسـې
بېالبېلو اشخاصو ته ورکړي دي ،نور حسـابونه د پيسـو خـو ال څـه کـوې،
هلته بل چارواکي ځانته بله پاچاهي جوړه کړې ده .د پيسو اصلي ټولـواو
هغه دى .پيسې له مسکو نه د باګرام هوايي ډګر ته راځي ،څـه چـې يـې زړه
وي هغه هلته ستنوي او څه چې په کابل کې پکارېږي ،هغه هلته لېـږي .لـه
دې پرته ځينې نور هم د پيسو د وېش صالحيت لري .نـو اوس کـه ځيـر شـو
په هېڅ يو ملک کې هېڅوو د پيسو د داسې وېش صالحيت نـه لـري ،نـو
ايا چارواکي له دې خزانو څخه څنګه پورته شيا
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هسې د خبرو او مذاکرو لـه الرې د خبـرو سياسـي حـل يـو انسـاني اصـل
دى او اکثره اشخاک هم ظاهراً په اخبـارونو ،مرکـو او خبـرو کـې د تفـاهم
او خبـرو اتـرو لـه الرې د قضـيې حـل غـواړي ،ان چـارواکي هـم د سـولې لـه
الرې د خبرو فيصله کولو ويناوې کوي ،خو په زړه کې خبره بله ده.
ځينې چارواکي او هم نور اشخاک په خپلو زړونو کې ه پوهېږي ،چې
دا اشخاک هېڅکله له خپل دې اوسني حالت نه الس نه اخلي ،خو بيـا هـم
په متحدالمال ډول او د سياسي نزاکتونو(!) لپاره جګړه مار هـم د سـولې
خبرې کوي او سـوله دوسـت هـم .کـه واقعيـت او حقيقـت تـه پـام وکـړو ،لـه
سياسي نزاکتونو څخه سياسي واقعيتونـو تـه مـخ راواړوو ،نـو وبـه وايـو
چې له دغو الرو چارواکي سقو نه شـي کـوالى ا لـه هـرې ممکنـې الرې د
بې پشتوانې روسي چاپ افغاني بانکنوټونو بنـدول او يـا لـه هغـو څخـه د
ځينو چارواکو د السونو لنډول ددې ادارې د سقو عوامل کېدالى شي.
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يرغمل شوى ولس
ښ
دا ليک ن د و ف جر يدو د ښنځم ک
د تلې ل ٧
 ٧٦-٧٥ګڼ کې چې د  ٢٧٩٥ک
هد ي ،د (ني ه زي) ښ ه
همدن خه
هر سه
هې سه
نوټه
ن م خپر شدو د .
مستع
څه کم پنځه کاله کېږي ،چې د کابل پر ار باندې د بېالبېلو جګړه مارو
ډلــو او تنظيمونــو بېالبېلــه او پــړاو پــه پــړاو تنظــيم واکــي تېــره شــوې او
تېرېږي .په دې موده کـې پـه ـار کـې تقريبـ ًا ټولـه ملـي شـتمني او د ـار د
خلکو اکثره شخصي شتمني د جګړه مارو ډلو له خـوا چـور شـوې او يـا لـه
منځه وړل شوې ده.
پــه کابــل ــار کــې اکثــره جګــړې (( د کابــل د دفــا ))(!) پــه نامــه ترســره
شوي .هرې ډلې باندې به چې د بلې ډلـې لـه خـوا توغنـدي وويشـتل شـول،
نو هغوى به دا بله غاړه مالمتـه کـړه ،چـې پـر کابـل يـې توغنـدي ويشـتلي.
کــه څــه هــم د دوى د (( د ــار د دفــا )) (!) توغن ـدي هــم پــر همــدې کابــل
لګېدلي ،خو دې غاړې به د ـار بلـه غـاړه او سـيمه چـې دمقابـل لـوري پـه
الس کې وه ،د کابل څه چې بېخي د افغانسـتان برخـه نـه ګڼلـه .د سـاري پـه
توګه د  ٧٨١٧کال د ثـور مياشـتې پـر  ٢يـا  ٥ورل د کابـل لـه واکوالـو څخـه
دوه تنه يو بل ته د مخابروي خبرو اترو په تر کې اخطار ورکوي چې کابل
ار ته خپلې لښکرې راونه لېږي که نه دى به د کابل له ار او خلکو څخـه
((دفا ))(!) وکړي .همدارنګـه يـو بـل حـزب د خپـل ځـان دفـا  ،د کابـل د
غـرب د خلکــو دفـا ګڼلــه او همدارنګـه نــورو بېالبېلـو تنظيمونــو ترخپــل
الس الندې سيمې د خلکـو د سـر ومـال د سـاتنې او دفـا پـه نامـه تـر خپـل
واو النـــدې ســـاتلې ،خـــو حقيقـــت دادى چـــې ددې ډلـــو د موجوديـــت او
((دفا ))(!) په وجه د کابل هره برخـه ويجـاړه او هـر ډول شـتمنۍ چـور او
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وسېزل شوې .د خلکو سر ومال ،عفت او عزت تـه درانـه زيانونـه واو ـتل.
عجيبه خبره خو دا وه چې د خلکو د کورونو د دفا په نامه د هغـو کورونـه
چور ،د سر او مال د ساتنې پـه نامـه د هغـو سـرونه غـو او مالونـه چـور او
عفت يې لوټ شو ،خو د دفا (!) هېڅ ډول پتـه ونـه لګېـده ،خـو کـه فـرض
کړو دا ((دفا ))(!) هېڅ نه واى ،نو د کابل خلکـو تـه بـه څـه زيـان او ـتی
واىا څرګنده خبره ده چې نه به څلوېښت زره اريان مړه شوي واى ،نـه بـه
يو مليون وګړي مهاجر شوي واى ،نه به تقريباً اتيا زره کورونه او دوه زره
لويې او وړې فابريکې او دستګاوې له منځه وړل شوې واى .عجيبه خبـره
خو دا وه چې د کابل اريانو څخـه دا حـق هـم اخيسـتل شـوى و ،چـې دوى
په ډاګه ويلي واى چې ستاسو له ((دفا )) نه مننـه ،خـو مـوږ پرېـږدئ چـې
په همدې بېدفاعۍ کـې ژونـد وکـړو .کلـه کلـه خـو داسـې هـم پـېښ شـوي،
يوازې هغه سيمې چې د چـارواکو تـر ولکـې النـدې وې ،د کابـل د ـار پـه
نامــه يادېــدلې .مــثالً کــه د تنظيمونــو لــه خــوا بــه د ــار پــر منځنــۍ او يــا
شمالي برخه توغندي وورول شول ،نو د کابل له راډيو څخـه نيـولې بيـا تـر
نورو بهرنيو راډيوګانو پورې ټولو به پر کابـل د توغنـديو خبـر خپـور کـړ،
خو کله چې به د کابـل چـارواکو د کابـل پـر درېيمـې کـارتې ،جمـال مېنـې،
ســـيد نورمحمدشـــاه مېنـــې ،رحمـــان مېنـــې ،شـــاه شـــهيد او ان پـــر زړو
مکروريــانو توغنــدي او د الوتکــو بمونــه وورول ،نــو بيــا بــه پــه هغ ـه تېــر
څرنګوالي سره دا خبر نه خپرېده .د کابل هغه برخه چې د چـارواکو تـرالس
الندې وه ،د هغو وياند به ويلـې چـې (( :د کابـل دفـا ))(!) زمـوږ حـق دى.
هغوى کابل همغه سيمه ګڼله چـې د دوى تـر واو النـدې وه .دوى د کابـل د
جنوب ،جنوب ختيز او جنوب لويديز ورانول د کابل دفا ګڼله.
چارواکو يو ځل بيا د کابل ار او د هغـه ولـس ،د خپلـې سـاتنې او ځـان
پټونې وسيله وګرځوله .دوى د ار د ګ مېشتو سيمو په منځ کې درندې
او وژونکــې وســلې ايښــې او هــره شــېبه د مخــالفينو پــر مورچلــو ګــولۍ
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وروي .کله چې هغوى هم د دوى په شان عمل ترسره کړي ،نـو دوى يـو ځـل
بيا چيغې پورته کړي چې دا دى ار يې وويشته او ولس يې تبـاه کـړ ،خـو
خپله يې چې د کابل ولس د يرغمل په څېر د خپلو توپونـو او ټـانکونو مـخ
ته ودرولی او تر شا يې پر خپل رقيب ډزې کوي .هغه خپـل حـق ګڼـي .اوس
د کابل ار شاوخوا پرتې سيمې پـه ځـانګړي ډول هغـه سـيمې چـې هغـه د
مخــالفينو الس کــې دي ،هغــه د دوى پــه نظــر د افغانســتان خــاوره نــه ګڼــل
کېږي او نه هلته افغانان اوسـېږي ،د هغـو سـيمو ورانـول او ويشـتل دوى
ته هېڅ دي .اوس يو ځل بيا د کابل ار او د هغو د اوسـېدونکو کورونـه د
مورچلونــو حيثيــت لــري ،چــې لــه دې ځايــه د دې ــار چــارواکي پــر خپــل
د من ډزې کوي ،خو هغوى پر دې ځاى د ډزو کولو له کبلـه ګناهکـار دي.
د کابل اريانو ته يو ځل بيا دا سوال پيداکېږي ،چـې د دې ((دفـا ))(!)
ازر ت به څه وي ،چې زموږ د کورونو له بـامونو مـو مـورچې جـوړې کـړي
او موږ ټول دې د خپل تـوپ مخـې تـه د يرغمليـانو پـه شـان ودرولـي يـو او
ځان دې زموږ ترشا پټ کـړى دىا مهربـاني وکـړه يـا وړانـدې الړ شـه او يـا
شاته الړ شه! موږ له دې ((دفا ))(!) څخه په نه دفا خوښ يو.
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غني ،غني دى
دا ليک ن ل ک ب ل خپر ېدونکې (ه ندا و)
د غديي ښر  ٢٦م ښ خپل
جريدو د  ٢٧٩٥ک
اتم ګڼ کې خپر کړو د .

کله چې د پښتون ملت د ستړي ژوند د تاريخ پاڼې را اړوو ،نو وينو چـې
دې کړېــدلي ،دردېــدلي ،ســوزېدلي ،خــو ويــاړمن ملــت د څــومره غميــزو
توپانونــه زغملـي او زغمــي يــې .څــومره
چـــې د طبيعـــت نـــاخوالې او کړاوونـــه
زيـــات شـــوي ،همغـــومره لـــوى څښـــتن
تعالی دې ملت ته د تورې او قلم داسـې
ډالــۍ بښـــلي ،چــې د هـــر يرغــل او هـــر
توپان پر وړاندې يې خپله شمله هسکه
ساتلې ده.
کـــه يـــو وخـــت د اميـــر پـــوالد ســـوري
زوىل اميرکروړ جهان پهلوان په يوه تن له سـلو جنګـاورانو سـره جنګېـده
او د غور پر غرونو به ((زه يم زمرى پر دې نړۍ لـه مـا اتـل نسـته -پـر هنـد و
سـند و پـر تخـار و پـر کابــل نسـته -بـل پـر زابـل نسـته -لـه مـا اتـل نسـته))
پرتمينه سندره زمزمه کېده ،غرج و باميـان ،تخـار و هـرات د ده د تـورې د
ځال ،پوهې او لوريېنې تر سيوري النـدې ژونـد تېـراوه او ان تـر ((رومـه))
پېژندوى و ،نو بل وخت خـو بيـا سـلطان شـهاب الـدين غـوري او شېرشـاه
ســوري د پښــتنو د عظمــت او پــرتم بيــر د نــړۍ د ((ســرو زرو مرغــۍ)) او
((خم)) (هندوستان) په زړه کې ورپاوه.
که يو مهال (هوتک بابـا) پښـتانه زلمـي د مغولـو د يرغـل پـر وړانـدې د
خپل هېواد د پت ساتلو لپاره ننګ ته رابولي:
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(( پــــر ســــور غــــر بــــل راتــــه نــــن اور دى -وګړيــــه جــــوړ راتــــه پيغــــور دى
پـــر کلـــي کـــور بانـــدې مغـــول راغـــی -هـــم پـــر غزنـــي هـــم پـــر کابـــل راغـــی
سه د مرغـــــې غښـــــتليو راســـــه – پـــــر ننـــــګ والړ د پښـــــتونخوا ســـــه
تــورې تېــرې غشــي تــر مــال ســه – پــر کلــي کــور بانــدې مغــول راغــی))

نو بل وخت خو بيا (رو ـان پيـر) هـم د پرديـو پـر وړانـدې د خپلـې پـوهې،
همت او غيرت رپی اوچت کړى دى.
که يو وخت (ايمل خان) او (دريا خان) له مغولو سره په تاترو کې ډغـرې
وهلـــي او خـــان علـــين مکـــان (لـــوى خـــان خوشـــال خـــان خټـــک) د لـــويې
پښتونخوا په غرونو کې د خپلواکۍ د باز او شاهين وزرې خورولې او پـه
همدې هيله له يوه ځولۍ ارمـانونو او هيلـو سـره د داسـې غـره پـه لمـن کـې
ځان له ابديت سره يوځاى کوي ،چې د مغولـو د سـورو د اسـونو ګـرد ،دده
پر قبـر پرېنـوز ي ،نـو بـل وخـت يـو بـل لـوى پښـتون (ميـرويس نيکـه)(رح) د
پښــتنو د بــرم شــمله اوچتــوي ،د ګورګيــانو د وحشــت برجونــه ن ـړوي ،تــر
اصـــفهانه د پښـــتنو د واو عظمـــت خـــوروي او بيـــا پخپلـــه (شـــاه حســـين
صفوي) خپل تاج له افغان فاتح (شاه محمود هوتک) سره غوره بولي.
که يو وخت نادر افشار د پښتون اتل سيدال خان ناصر سترګو تـه چـې د
نــور او غيــرت ســپرغۍ ورڅخــه بادېــدلې مخــامخ کتلــی نــه شــول او دواړه
غبرګـــې ســـترګې يـــې د دوو پـــه اور ســـرو دوکـــانو پواســـطه ورڅخـــه را
ايستلې ،نو بل وخت غيرتي او لوى احمدشاه بابـا تـر ډهلـي پـورې د خپـل
پت او ابرو (پاني پـت) جنـګ ورسـاوه او د ايـران د نيولـو لپـاره بـه خـو پـه
((ډول په نغاره)) او خوشالۍ سره روان و.
خـــان عبـــدالغني خـــان ددغـــه ويـــاړمن او بـــاتور ولـــس يـــو جنګيـــالی او
فرهنګيـــالی اســـتازى دى .غنـــي پـــه يـــوه داســـې کـــورنۍ کـــې ســـترګې
پرانيستي ،چـې د خپـل ولـس د ازادۍ لپـاره يـې شـپه او ورل پـر ځـان يـوه
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کړې وه .غني لـه خپـل بډايـه شـاعرانه فطـرت سـره پـه همـدې ګـرم سياسـي
چاپېريال کې ځوان شو ،شـاعر شـو ،مصـور شـو ،جنګيـالی شـو ،فلسـفي
شــو(( ،لېــونی)) شــو او د ژونــد د ډول ډول نــاخوالو جامونــه يــې پــر ســر
واړول.
غني ال کوچنی و ،چې لـه شـعري مرغلـرو ډو تخيـل او شـاعرانه فطـرت
يې زړګی وتخناوه ،پر کال يې مين کړ ،پر ګلونو يـې مـين کـړ ،لـه مينـې
سره يې مينه وکړه ،خپل روح او روان يې د مينې د زمـزم پـه اوبـو ووينځـه
او د جام تر سيوري الندې يې د قام د ارمانونو سندرې وويلې:
(( زهــــــــــــر يــــــــــــې څکــــــــــــل حــــــــــــرام حــــــــــــرام ورتــــــــــــه کتــــــــــــل
بــــــــــې مينـــــــــــې ژونــــــــــدون دى ،لکـــــــــــه بــــــــــې ســـــــــــر ســـــــــــتار))

غني د خپلې مينې لپاره د کېالو په (پنجره) کې ډېرې چغې ووهلې،
د زړه له وينو يې ((پلوشې)) جوړې کړې او خپله ورته (پانوس) (پـانوس)
شو.
کله چې د غني فردي ،کورني او ادبي ژوند ته پام را اړوو ،نو په لـومړي
ګام کې خو د سړي په سترګو کې دا تصوير تېروبېر کېږي ،چې غنـي ګنـې
پــه يــوه مجللــه -وړانګينــه کــورنۍ کــې زېږېــدلی ،لــه دردونــو ،غمونــو،
کړاوونو او د زمانې له ربړونو څخه ګو ـی پـاتې شـوى دى .د غنـي انځـور
ورته په يو داسې بڼه تداعي کېږي ،چې يو کلی اشـرافي شـخص د سـرو
ګلونــو پــه مــنځ کــې د ورېښــمين تخــت لــه پاســه قلــم پــه الس د شــعر نــاوې
جوړوي ،په څنګ کې يې صراحي او جام ايښي او غني يـوازې د شـاعرانه
تخيل په دريابونو کې ډوب دى ،هو د غنـي پـه ـکال او ايسـت کـې خـو
هېڅ شک نه شته(( :ډېر کلی و او د مور و پالر ډېر نازولی و .پر غـاړه بـه
يې د سرو زرو درنه اوږۍ وه او پر ي غوږ به يې د سـرو زرو والـۍ وه ،پـر
سر به يې تيله داره د پونډونو ډکه ټوپۍ او په ټوپۍ کـې بـه يـې يـوه زرينـه
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جوغه ټومبلې وه ،چې د جوغې نه چاپېر به دوه درې د نظر مـاتي تاويزونـه
تـاو شـوي وو )).هـو غنــي ـکلی و ،د هغـه پــه ـکال د ډهلـي ،پــاريس او
لندن اپېريو زړونه بايلولي وو.
هغــه لــه کوچنيــوالي ډېــر ــکلی و ،خــو د غنــي د ټکلــي ،ســوزېدلي او
غمځپلي زړه او روح څخه هغه وخت څوو ه خبرېدى شي ،چې په ورځـو
ورځــو او شــپو د غنــي د تخيــل ،انــد او فکــر پــه لــوړو او ژورو کــې د يانــه
(سفر) تکل وکړي.
غني غني دى ،هغه د پښتو ادب يو داسې ناسپړلې خزانه ده ،چې سپړل
يې ال ډېر وخت غواړي او ژور فکر .کله چې د غني په نـړۍ کـې سـفر کـوو،
نو لومړى غواړو د هغه زړه ته ننوزو او وګورو چې د غني د سرو ټپونـو پـه
دې کان کې څومره سکروټې او اورونه پراته دي:
د غني زړه چې د مينې له ګلونو ډو دى ،تر هر څه دمخه خپل زړه د لـوى
خــداى(ج) کــور ګڼــي ،هغــه د خپــل زړه پــه هنــداره کــې د لــوى خــداى(ج) د
قــدرت وړانګــې وينــي او دا هغــه څــه دي چــې ده پــه بــل ځــاى او مکــان کــې
السته نه دي راوړي.
پــــه جومــــات کــــې مــــې ونــــه مونــــد -پــــه مکــــه کــــې رانــــه ورو شــــو
خــــداى مــــې زړه کــــې راپيــــدا شــــو – چــــې مــــې مــــخ د يــــار کــــړ ــــکل
دا هغــه فکــر او انــد دى چــې پــر خــداى پــالنې ډېــر ګــروهمن (عقيــده مــن)
پوهان په دې نظر دي او (زړه) د مينې د پالنې او روزنې ځاى او ساتنځاى
ګڼي.
غنــي د يــو خوځنــد ،حســاس او دراو انســان پــه توګــه د ژونــد د ډېــرو
رمزونو راز ته متوجه دى ،دى ژوند له غم او خوشالو ،ګډ او له خندا څخه
يو رغېدلی څيز بولي.
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د لرغوني يونان د اتيکا دورې يـو نـامتو ډرامـه ليکـونکی (اشـايلوس)
وايي(( :په ژوند کې بايد په هر غم پسې يوه ادي او په هرې ـادۍ پسـې
يو غم راشي ،چې د ژوند پاڼې مانيزې او رنګارنګ کړي)).
غني وايي:
چـــــې پـــــه ژونـــــد کـــــې ســـــختي نـــــه وي – لکـــــه بـــــې مـــــالګې طعـــــام
چــــــې پــــــه خولــــــه کــــــې خنــــــدا نــــــه وي – لکــــــه ډو د خــــــاورو جــــــام
ژونـــــــد نـــــــه خټـــــــه نـــــــه مـــــــاڼۍ وي – نـــــــه ډېـــــــرۍ د ســـــــرو اللونـــــــو
نــــــــــه يــــــــــاران نــــــــــه معشــــــــــوقې وي – نــــــــــه باغونــــــــــه د ګلونــــــــــو
ژونــــــد خــــــو تلــــــه دي يــــــو پــــــه مخــــــه – غورځېــــــدل او پاڅېــــــدل دي
ټکــــــــی ســــــــوز او ټکــــــــی ســــــــاز – څــــــــه خنــــــــدل دي څــــــــه ژړل دي.

قومپالنه او پښتونپالنه د غني د ژوند او شاعرۍ يو بل اړ دى ،د هغـه
د ځوانۍ په ژوند چې کله د پسرلنيو بارانونو ورېدل پيل شـول ،نـو لـه دې
سره جوخت يې کـورنۍ د خپلـواکۍ د ګټلـو او د ـکېالکګرو لـه جـې نـه د
خپل اندو ژوند د ازادولو لپاره سياسي مبارزه هم ه په ګرمۍ سره روانه
کړې وه .غني د خپلې ځوانۍ شېبې هم له همدې ايډيا څخه لوګی کړې ((د
زلمـي پښـتون)) پـه نـوم يـې يــو تحريـک جـوړ کـړ ،چـې شـاوخوا اتيــا زره
ځوانانو په کې ګډون درلود.
لکه څنګه چې د غني شعري سکښت او د ده د کـالم لـه روانـي او روحـي
مانا څخه کاري ،غنـي د ګرمـې وينـې او ګـرم احسـاس څښـتن او روانـي
جوړ ــت يــې د عــامو پښــتنو لــه جګــړه ييــز ســايکلوژيک جوړ ــت پــوره
ســمون درلــود ،نــو د (عــدم تشــدد) د الرې پــه انــډول يــې د تــورې پــه زور د
د من ماتې غوره ګڼله ،نو له دې کبله دده د اورني پښـتني احسـاس ،او د
زړونــو د پاچــا ( باچاخــان) د عــاطفې او احســاس دتګــالرو تــرمنځ ټکــر
منځته راغی .غني خان د خپل پلرني احسـاس او مينـې تـر سـيوري النـدې
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خپله توره په نـاهيلي زړه کېښـوده او د شـعر د نـړۍ روحـي ډاډ ځـي تـه يـې
پناه يوړه.
وايي پر هر چا چې غم زيات شي ،نو دريو شيانو تـه بـه مخـه کـوي :يـا بـه
شرابي کېږي ،يا به لېونی کېږي او يا به شاعرۍ ته پناه وروړي.
نور غني هغه غني نه و ،چې چا په پاريس ،لندن او امريکا کې ليـدلی و
او نه هغه غني و ،چې په ځوانه ځوانۍ کې د هند پارلمان ورته په يوه پښه
والړ و .غني د قام د غمونو د هېرولو لپاره لکه خيام د جام سيوري تـه پنـاه
وروړې وه ،اوس نـــو يـــوازې غنـــي و او جـــام ،د تخيـــل پـــه وږمـــو پو ـــلې
شاعرانه نړۍ او د خپل قام او ولس غمونه:
خدايـــــه شـــــکر چـــــې پيـــــدا دې لـــــه دې قـــــام کـــــړم
د پښــــــــتون د نــــــــر وجــــــــود دې يــــــــو انــــــــدام کــــــــړم
چـــــې خـــــړ مخـــــی ورور پښـــــتون ســـــينې لـــــه درشـــــي
درنـــــه هېـــــر بــــــه ټـــــول ايســـــت د بحــــــرو بـــــر شــــــي

پـــــــــه واهلل چـــــــــې لـــــــــه جنتـــــــــه شـــــــــم راســـــــــتون
کــــــــه کنځــــــــل پــــــــه کــــــــې وانــــــــه ورم د پښــــــــتون.

لکه څنګه چې کاره ده ،شاعر د عاطفې او احساس بچی دى ،غني هم
په خپل فردي ژوند کې د پلرنۍ -مورنۍ ،مينې او عاطفې په سـمندر کـې
ډوب و ،د باچاخان عـاطفي نـړۍ ،د غنـي د روح او روان ټـول مـزي داسـې
سره تړلي وو ،چې د هغه ګرمـه وينـه او يـاغي احسـاس يـې مهـار کـړي وو.
هغه د خپلې پلرنۍ مينې په څپو کې ډوب وو:
بابا ته:
ســــــتا خطونـــــــه ټـــــــول زمــــــا ســـــــرته پراتـــــــه دي
زه يــــــــې لــــــــولم هــــــــره شــــــــپه دوبــــــــار دوبــــــــار
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کلـــــــــــه خانـــــــــــدم کلـــــــــــه ژاړم لېـــــــــــونی يـــــــــــم
اى زمـــــا پـــــه بنـــــد کـــــې پـــــروت غريبـــــه پـــــالره!
نـــه ،تـــه نـــه يـــې غريـــب تـــه ډېـــر لـــوى اوچـــت يـــې
مصـــــــيبت دى ســـــــتا عـــــــزت تـــــــه عــــــــزت داره
خـــــداى بـــــه رحـــــم و پـــــه تـــــا بانـــــدې لـــــږ کـــــړى
بـــــل ـــــه زوى بـــــه يــــــې و کتلـــــی ســـــتا دپــــــاره
چـــې پـــه تـــا کـــې کـــوم جـــوهر دى مـــا کـــې نـــه شـــته
ســــــتا نيکــــــۍ زمــــــا بــــــدۍ دواړه بــــــې شــــــماره
تـــــه ســـــاالر يـــــې د کـــــاروان پـــــه نېغـــــه الر ځـــــې
زه کــــــــوږ ځغلــــــــم لکــــــــه او ــــــــه بــــــــې مهــــــــاره
ســــــــــتا د زړه فــــــــــوارې ډکــــــــــې دي د مينــــــــــې
زمـــــــــــا زړه دى و چ کـــــــــــوهي نـــــــــــه لـــــــــــري داره
وهــــــي منــــــډې تــــــا پســــــې خــــــو تــــــه هــــــم لــــــرې
ويــــــــنم ســــــــتا ايلــــــــه ايلــــــــه د پښــــــــو غبــــــــاره
پــــروا نــــه شــــته کــــه پــــه منــــډو منــــډو مــــړ شــــم
فقــــــط ســــــتا او د خپــــــل قــــــوم د نــــــوم دپــــــاره.

غني لکه څنګه چې دى د پالر په عاطفي مينه کې ډوب دى همدارنګه د
مـور د غــم هغــه ټــو چــې ده د خپــل عمــر پــه  ٥کلنــۍ کــې ليـدلی و ،د ژونــد
ترپايه ورسره ملګرى و.
ګر چې خاورو کې دى پټ وجود ستا مورې
مـــا تـه يـادې هـغه شـان سـتا سـترګې تورې
مــــورې! ســــتا الســـونه مـا نــه نـه دي هــېر
چـــې تکلـــيف کـــې بــه زمـــا نــــه و چـــاپـــېر.
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غني د يو مصور او انځورګر په توګه دا ځواو درلـود ،چـې د يـو ټـاکلي
تخيل د زخمونو فوارې انځور کړي ،د خـوب شـېبې پـه ويښـه راواړوي او
هغه څه چې په خولې نه شي ويل کېـدى ،د خـوب پـه جامـه کـې د کاغـذ پـر
مخ ترسيم کړي.
غني د (فريدون د مورخط) تر سـرليک النـدې پـه يـو ـکلي شـعر کـې د
خپلې مېرمنې د ځينه احساس هغه نا ويلې او نـا سـپړلې عـاطفي غـوټې
پــه شــاعرانه ډول ســپړلي چــې تراوســه ال پــه پښــتني ټولنــه کــې د ــځې د
اندروني احساس او درد بيان ،يا د ـځو د نالوسـتوب ،کملوسـتۍ او نـا
بشپړ کالم له کبله او يا هم د حيا او شرم د اور تر کړيو الندې ،همغسې پـه
خپل زړه کې ساتل کېږي.
غني دا درد او د زړه خواله د خوب په بڼه انځـور کـړي او د يـوې پښـتني
مېرمنې د زړه د دردونو پوره عکاسي يې کړې ده:
هغه وايي(( :دا زما د واده په دولسم کال پـه  ٧٥تـاريخ د جـون د مياشـتې
 ٧٢٥٧زما صرف يو او يـوازنی زوى فريـدون ((رسـتم جنـګ)) پيـدا شـو .د
هغه مور د پېښور په هسپتال کې وه او زه لرې په هـزاره کـې نـاجوړ پـروت
وم .هر وخت به چې د کوټې د دروازې په مخکې يو تـور بدرنګـه ټوپـک او
سنګين په الس پوليس والړ وو .ټـول جهـان تـور او تاريـک وو ،د وجـود د
ناجوړتيــا ســره مــې روح هــم د مايوســۍ اخــري مقــام تــه رســېدلی و چــې
ناګهانــه خبــر راغــی چــې زوى دې وشــو .مــا وى ــه ده غن ـي روو خــو يــې
ميرات خو نه يې.
ددغــې ورځــې د درد او د خوشــالۍ بيــان زه ن ـه شــم کــوالى ،خــو درد او
خوشالۍ دواړه انسان ډېر ستومانه کوي او چې اخـر مـې سـترګې د هـو ش
دنيا ته پټې کړې ،نو څه وينم چې د فريدون مور راغله او ماته يـې يـو خـط
په الس کې کېښود.
دا هغه خط دى:
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مـــــا د دوو لپـــ ـو خـــــاورې تـــــا لـــــه ژونـــــد او جهـــــان جـــــوړ کـــــه
خپلـــــې مينـــــې داســـــې يـــــوړم بـــــل مـــــې تالـــــه جانـــــان جـــــوړ کـــــه
دا چـــــــــــې زه د وفـــــــــــا ډکـــــــــــه د جنـــــــــــون جهـــــــــــان لـــــــــــه الړم
دا مـــــــــې الل هغلتـــــــــه ومونـــــــــت د همـــــــــه اللونـــــــــو ـــــــــکلی
دا زمـــــــــا د غـــــــــرور نخښـــــــــه د هغـــــــــو ګيلـــــــــو جـــــــــواب دى
چـــــې بـــــه تـــــا پـــــه ما ـــــامي کـــــې ماتـــــه کـــــولې غلـــــې غلـــــې
دا ثبــــــــــــوت زمــــــــــــا د مينــــــــــــې د ايمــــــــــــان او د وفــــــــــــا دى
دا زمـــــا روح چـــــې رو ـــــان شـــــو ،دده ســـــترګې يـــــې کـــــړې بلـــــې
دا تصــــــــوير زمــــــــا د ژونــــــــد دى څــــــــه خنــــــــدا ده څــــــــه ژړا ده
د شـــــــــــهبازو وزر شـــــــــــخ دى پوســـــــــــت ســـــــــــرونه د بلبلـــــــــــې
دا ثبــــــــــــــوت د شــــــــــــــاه د مينــــــــــــــې ،دا ازادي ده د غــــــــــــــالم
دا انعــــــــــام د ټولــــــــــو ــــــــــکلی د همــــــــــاو رنګينــــــــــی جــــــــــام
دا تعبيـــــــــر ســـــــــتا د خوبونـــــــــو او زمـــــــــا د مـــــــــخ ارمـــــــــان دى
مــــا جــــوړ کــــړى د خپــــل ځانــــه ــــکلی عکــــس ســــتا د ځــــان دى
پـــــه صـــــحرا مـــــې وو خـــــور کـــــړى ســـــور څـــــادر د ګلســـــتان دى
هــــــره ســــــاه کــــــې مــــــې ليکلــــــی نــــــوم د مينــــــې د جانــــــان دى
دا چــــــــې زه ســــــــتا د خوبونــــــــو د جنــــــــون تــــــــاال ش کــــــــې الړم
ســتا خــانۍ لــه مــې جــوړ کــړى ســتا نــه ــه غونــدې يــو خــان دى
دا چــــــې مــــــا ســــــتا وزرونــــــو کــــــې ارمــــــان د عقــــــاب وليــــــد
دا عقـــاب مـــې ســـتا نـــه جـــوړ کـــړ ،هـــم عقـــاب هـــم يـــې ارمـــان دى.
غني لکه هر شاعر پر حسن مين دى او دى په دې الره کې دومره بې پروا
دى چــې هــر څــه پــه ډاګــه وايــي .شــاعران ټــول حســن پرســت دي ،يــو شــاعر
وايي:
يار مې د سپين ستوري په څېر خو ېږي
الس مـــې سپوږمۍ ځنې چاپېر خو ېږي
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شاعــر ســــړى يــــمه ر تــــــيا بــــــه وايــــم
دا کلي نه دي ،دا مــې ډېـــر خـــــو ېږي.
(کاروان)
غني هم د خداى(ج) له درباره د خپل جانان د ټيک لپاره د سـپوږمۍ يـو
څاڅکی غواړي ،هغه د نور څه وږى نه دى ،هغه له مينې جـوړ او پـر حسـن
مين دى.
يو د سپوږمۍ څاڅکی درنه ټيک له د يار غواړمه
زه يــــــــم د خــــوبـــــــونـــو د اللــــونـــــو ګــدا نـــه يـمه.
غني ،مينه د (ادم) جوهر او حسن د ژوند رنګ بولي او لکه استاد الفت
چې مينه د انساني ژوند د کړاوونـو د خالصـون اساسـي الره ګڼـي ،هغـه د
مينې او مينتوب په باب پـه خپـل يـو نثـر کـې ليکـي :سـکندر لـه ډېـر لـوى
لښـکر ســره د يـوه ــار د نيولــو هڅـه وکــړه ،د ــار خلکـو ســخت مقاومــت
وکــړ ،ســکندر ډېــر پــه غوســه و او داســې معلومېــده چــې د ــار تــر نيولــو
وروسته به د ار ټول خلک له تېغه تېر کړي ،کله چې ار تـه دننـه شـو پـه
يـوې ــکلې پېغلــې يــې ســترګې ولګېـدې ،هغــه زړه بــايلود او څنګــه چــې
جنګ په زړه کېږي ،نو هغه زړه بايلولی و .سـکندر ددې پېغلـې د مينـې او
کال په وجه د ټول ار وګړي وبښل.
غني هم په مينه کې ډوب او پـر ـکال مـين ،مينـه وړى شـاعر دى ،هغـه
کال يو سمندر ،سـپوږمۍ او زهـرا بـولي او مينـه د ادميـت جـوهر او بـې
زواله حقيقت.
او تپـــــــوس د حســـــــن مـــــــه کـــــــړه – ســـــــمندر شـــــــي څـــــــوو تللـــــــی
څـــــوو ســـــپوږمۍ شـــــي رانيـــــولی – څـــــوو زهـــــرا شـــــي ـــــکلولی.
دى وايي:
((حسن حسن لټومه – که په غرو يي که په سمه
زه په مينه مينه پايم – بې د مينې مرمــه مـرمه))

ســـــــتوري تـــــــه اســـــ ـمان کـــــــې يـــــــوه ورل ووې هـــــــالل
خـــــداى ادم لــــــه مينــــــه ورکــــــړه مـــــونږ لــــــه تــــــش جمــــــال
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زه بــــــه پــــــه خنــــــدا ورکــــــړم دا خپــــــل ايســــــت کمــــــال
مـــا لـــه کـــه يـــو څـــاڅکی مينـــه راکـــړي څـــوو پـــه ســـوال.
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ننګيال يو شاعرانه شخصيت
د زوکړو د
دا ليکن م د اسحق ننګي
څلدې رتمې کل يزو ښ و ي ړ کړو و او ښ
ه غ عل مي غد نډ کې هم او و شدو و ،
د څلدې رتمې
د ننګ ي
چې ښر  ٢٧٩٥ک
کل يزو ښ و ي ړ د ليکدا لد د لدلنې ل
خدا ښ ک بل کې د هغې لدلنې ښ مقر کې
ل
شدو و  .دا ليک ن ه غ م ه
جدړ
ک ب ل خپر ېدونکې ه ندا و جر يدو د ٢٧٩٥
ښ خپل يدولسم
د چنګ ښ ښر  ١١م
ک
ګ ڼ کې هم خ پر کړو د  .ددو ليک نې د
سر
صي
مې ل ننګ ي
ليک لد ښرم ه
لدکې کدلې ،م و يل کل يزو مل يزو دو م
ښ م ک وږي،
چې ب ي د مر ګي د ت
ني س
اوس خد يې ه ور يې چې څد ک لن يې؟ ک ل
چې يې د ت ښ م شد ب ي دو ن ښر ېږدي،
ه غ ل خ ندا شين شد ،ښيرج ن چې ه مدا
اوس يې ا ت ن ني سئ (کل يز ) ند ب ي
يې
کدم؟ ب ي
ند څ
چې مړ شدم ب ي
ند...
ال وتى ن و چې ل مرګ څخ زمدږ د
ک
دواړو و ېر ښر تر خ واقع يت بد ل شد ،
مثبتـوبدي
ښر ا
اپالتـون ي
حدم ننګ
نـامتو مر
يونـان چې
دىد اوس
دا
اړخونــو
بـه د ـو او
فيلســوف
وايـي چـې
نړۍ دى ،ز دا ليک ن يد ځل ب ي چ ښدم
څښتن ته د
ا او نو
ه کلې
يوې
شعر کې د
کي او يا
الرېدعهه
تګرې د
وا تهه
ننګيه
پههدم
مرحه
درلودون د
او
السدن
کدماو.هر شاعر يې د سبک څښتن نه باله ،خو د
ښد اوتهر سړى
خاوند وايه
سبک
هغه شاګرد ارستو بيا دا خبره نه منله او ويـل بـه يـې(( :هـر سـړى يـو سـبک
لري خو د چا ه د چا خراب)).
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ځينــې ټولنپوهــان ټولنــه د ــدينو
يـــانې متضـــادو اړخونـــو مجموعـــه
ګڼـــي ،چـــې ـــه او خـــراب ،تـــور او
ســـــپين ،خـــــواږه او ترخـــــه ،غـــــم او
خوشـــالي يـــې پـــه هنـــداره کـــې ځـــان
ــــکاره کــــوي .انګليســــي ليکــــوال
جورج ارويل ټولنه لـه يـوه ژوبـ سـره
ورتــــــه بــــــولي ،چــــــې رنګارنــــــګ
موجــودات پکــې ننــداره کېــدى شــي.
خو که چېرې ټولنـه يـو ژوبـ وي ،نـو
لــه دې ژوبــ څخــه بــه څــوو (فا ــله مدينــه) جــوړوي او څرنګــه بــه يــې
جوړوياا
استاد قيام الدين خادم د شاعر ،عـالم او سياسـتمدار تـر عنـوان النـدې
په يوه هنري نثر کې ليکي :عالم په کرونده کـې کښـت وکـړي ،شـاعر د دې
کښت پالنه او روزنه وکړي ،خو کله چـې د ثمـر او مېـوې وخـت راشـي ،نـو
سياستمدار يې مېوه ،وږى او ثمر ټول کړي...
نن موږ هم د دغسې يو شخص (شاعر شخص) په بـاب خبـرې کـوو ،چـې
پــه خپلــو او ــکو او اوســېليو د انســانانو پــه زړه کــې د مينــې د بزغليــو د
زرغونېدو تکليزې ولولې لري.
دا شاعر او دا شخصيت اسحق ننګيال دى ،چې د ٧٨٨٥ل کال د ثور پـر
مياشت يې د لغمان واليت د الينګار د کلې او شاعرانه سـيمې د بسـرام
پــه يــوه زړه وړونکــي ننــداريز کلــي کــې د نــړۍ ترخــو او خــوږو تــه ســترګې
پرانيســتي دي .اســحق ننګيــال ال ډېــر کــوچنی و ،چــې د مينــې عواطفــو او
ولولو يې د زړه تارونه لکه د يوه مينه وړي ربابي د رباب د تـارونو پـه څېـر
ترنګولي وو او په ذهن کې يـې ورتـه د يـوې شـاعرانه سـندريزې جـونګړې
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بنسټ ايښی و .پر ٧٨٥١لمريز کال يانې د ژوند پر پنځه لسم پسرلي د شعر
د الهې ورېښمينې ماڼۍ ته ننوت او د خپل ټکلـي روح د درملتيـا ارام يـې
ومونــد .لــه هغــه راهيســې دا دى  ٤٥کالــه تېــر شــول او نــن مــوږ د همدغــه
٤٥کلن وياړمن او ارز تمن ژوند په وياړونو او ارز تونو د ننګيال د زړه
محل ته ننوتی شو او د هغه د زړه او له هغه څخـه د راوتلـو شـعري او ادبـي
ماڼيو ننداره کوالى شو.
ننګيــال خپلــې لــومړنۍ زده کــړې د لغمــان واليــت پــه رو ــان لېســه کــې
بشــپړې کــړي ،بيــا پــر ٧٨٥٨ل کــال د پوليســو اکــاډمۍ کــې شــامل او تــر
فارغېدو وروسته د نوموړې اکـاډمۍ تدريسـي غـړى شـو .وروسـته يـې د
هېواد د پول په دې برخه کې په بېالبېلو ځايونو کې دنده سرته رسـولې او
هم يې د هېواد له فرهنګي او خپرنيو ارګانونو سـره خپـل اړيکـي سـاتلي،
خــو وروســته بيــا دى د هېــواد لــه فرهنګــي او نــورو خپرنيــو بنســټونو ســره
دومره وتړل شو چې هـډو يـې خپـل سر مسـلک هـم لـه يـاده ووت او چـا ال دا
ګومان قدرې هم نـه شـو کـوالى چـې ننګيـال دې ګنـې يـو پـوځي افسـر وي.
دده فرهنګي بوختياوو ،خواږه شعر او نرم قلم ،ده ته د فرهنګ ورېښمينه
جامه اغوستې وه .په تېره بيا له شپېتمو کلونو راهيسې ننګيال دومره پـه
فرهنګ کـې حـل شـو چـې د چـا خبـره سـرګرولو تـه يـې هـم وخـت نـه درلـود.
ننګيال د خپل  ٤٥کلن فرهنګي ژوند له ژورو يا پيل نـه نيـولې تـر لـوړو يـا
تر دې دمه پورې زيات وخت له قلم سره لوبېدلی او قلم يې لوبولی او دغـه
الندې شعري ماڼۍ يې جوړې کړې دي:
 -٧ډالۍ :د ننګيال د ژوند لومړۍ ماڼۍ (ډالۍ) نومېږي چـې پـر ٧٨١٨ل
کال د کورنيو چارو وزارت د نشراتو د امريت له خوا خپره شوې ده.
 -٤ســپېره ډاګونــه او غوړېــدلي بزغلــي :د شــعرونو دويمــه مجموعــه ده،
چې پر ٧٨١٥ل کال د وخت د ځوانانو سازمان له خوا خپره شوې ده.
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 -٨هغه شېبې هغه کلونه :د شعرونو درېيمه مجموعه ده ،چې پر ٧٨١٥ل
کال کې د چاپ او خپرونو د دولتي کومېټې له خوا چاپ شوې ده.
 -٢څــاڅکي څــاڅکي :د ننګيــال د شــعرونو څلورمــه مجموعــه ده ،چــې د
افغانستان د ليکوالو ټولنې له خوا پر  ٧٨١٣لمريز کال چاپ شوې ده.
 -٥ېرې په مالت کې :د شعرونو پنځمه مجموعه ده ،چې تراوسه چاپ
شوې نه ده.
 -١سيندونه هم مري :د شعرونو شپږمه مجموعه ده ،چـې تراوسـه چـاپ
شوې نه ده.
 -١نـه جــام نــه څــادر :د شــعرونو اوومـه مجموعــه ده ،چــې دا هــم تراوســه
چاپ شوې نه ده.
 -٣سيند په منګي کې :د بېالبېلـو مقـالو مجموعـه ده ،پـه مسـتقل ډول
تراوسه چاپ شوې نه ده.
 -٢ســيورى :نــاول دى ،چــې د څــو وروســتيو کلونــو د پېښــو انځورنــه
کوي .تراوسه چاپ شوى نه دى.
دغه راز د هېواد په بېالبېلو مهالنيو خپرونـو کـې ګـ شـمېر ليکنـې .تـر
کومه ځايه چې د ننګيال په شخصيت پورې اړه لري او دده د شخصيت پـر
څېړنه ،نـو پـه لـومړي ګـام کـې پخپلـه د شـاعر شـعرونه د سـړي سـترګو تـه
ودرېــږي .پــه دې مانــا چــې ش ـعرونه پخپلــه د شــاعر د پېژنــدنې او د هغــه د
اندروني ولولو هندارې دي .که چا له پيله تر دې دمه د ننګيـال شـعرونه لـه
نظره تېر کړي وي ،نو تر ټولو دمخه يو شی ،چې دده په شعرونو کې زياتـه
ځال مومي ،هغه مينه او عاطفه ده .ننګيال په خپل شعر کې زيـات وخـت د
هيليو له معصومو بچيانو ،کبانو ،هوسيو(( ،اى کاري اشنا درته سالم
کوم ،پام کوه ماشې له ګوتې مـه وروړه)) او د عـاطفې او مينـې نـو رو زړه
وړونکــو موجوداتــو ســره ســفر کــړى دى ،دا منــو چــې کلــه کلــه بــه يــې د
کلتوري او ځينو نورو اغېزو له کبله د شعر ټوپک تـه هـم الس کـړى وي او
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پــر د ــمن بــه يــې ډېــرې ډزې کــړې وي(( .جنــګ دى جنــګ دى پــر ايســته
ننګرهار جنګ دى)) خو په ورځيني ژوند کې د چـا پـر ـد ټوپـک تـه څـه
چې چـړې تـه يـې هـم د الس تېرولـو خيـال نـه دى کـړى .دده د خپلـې وينـا لـه
مخــې د چــرل د حاللولــو تــوان هــم نــه لــري ،پــه همــدې ډول دى پــه خپلــو
شعرونو کې د مينې په سيند د يوه الهو شوي عاطفي شخص حيثيت لري.
په شعر کې د ننګيال مينه او عاطفه په دې مانا نه ده چـې ننګيـال دې ګنـې
د ځينو ټولنيزو ستونزو او چوکاټونو په دننه کې راګير وي او پـه دې وجـه
دې دا کار کوي .ننګيال څومره چې په شعر کـې مينـه وړى او عـاطفي دى،
هغومره بيا د ټولنيز دود د حاکمو او يا باب چوکاټونو خيال نه ساتي .هغه
زموږ د ټولنې د حاکم دوديز چوکاټ پر خالف ډېر ځله لکه د غني پـه شـان
د جام تر مورګو خپلې شونډې رسولي او خپل لونـد ګرېـوان يـې بيـا چـا نـه
پټ کړى هم نه دى ،که غني له سر زورۍ نه کار اخيسـت او چـا يـې مخـه نـه
شوه نيوالى ،نو هغه خو يو خانزاده و او يو شهزاده .ننګيال سره له دې چې
د شــعر د شــهزادګۍ رنګينــه ډولــۍ يــې کــور تــه راننويســتې ،خــو د نــور
سياســي او اقتصــادي ځــواو غرونــه يــې نــه وو والړ .د ټــولنې لــه دې ډول
حاکمو کلتوري دېوالونو څخه سر اوچتول څه اسانه خبره نـه ده .د ننګيـال
په وجود کې هغه شاعرانه خصلت موجود و ،چې د ټولنې د دوديـزو کړيـو
پر د بغاوت وکړي.
څرنګه چې طبيعت د تحـول پـه حـال کـې دى ،نـو انسـان چـې يـو طبيعـي
موجود دى .هم د بدلون په حال کې دى .ننګيال هم پـه خپـل شـاعرانه ژونـد
او شـاعرانه شخصــيت کــې د بــدلون پــه حــال کــې دى .کــه د ننګيــال لــومړي
شعرونه او هم يې د څو کلونو مخنی شخصـيت لـه اوسـني هغـو سـره پرتلـه
کړو ،نو ډېر توپير بـه پـه کـې وګـورو .هغـه پـه لومړيـو وختونـو کـې يـو څـه
چاته ((ډالۍ)) کوي ،غواړي ((په سپېرو ډاګونو کې غوړېـدلي بزغلـي))
وکري او خپلـې ((هغـه تېـرې شـېبې او هغـه کلونـه)) راپـه يـاد کـړي او بيـا
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پرې ((څاڅکي څاڅکي)) وورېږي ،خو وروستيو کلونو کې بيا داسـې نـه
دى(( .په مالت کې د هغه له خولې نه ېرې)) راوځي(( ،سـيندونه مـري او
وچېــږي)) ،شــاعر پکــې (بــې څــادره او بــې جامــه) کېــږي .پــه شــاعرانه
مفاهيمو کې جام لکـه د قلـم پـه شـان د شـاعر همېشـنی ملګـرى او دوسـت
دى او د خپل زړه د اورونو لمبـې د جـام تـر شـونډو رسـوي او (څـادر) د يـو
کلتور او يوې ټولنې د جامې يوه برخـه ده ،خـو د زمـانې نـاخوالو شـاعر لـه
دې دواړو نه بې برخې کړى دى.
د ننګيال په شعرونو کې دا بدلون په دې مانا نه دى ،چې شاعر دې ګنـې
پر بېالبېلو الرو تللـی وي ،بلکـې پـه دې مانـا دى چـې دى پـه خپـل شـعري
يون کې پوړ پر پوړ د لوړتيا پر لور خوځېدلی دى .دده اوسني شـعرونه هـم
د کال او هم له مانيز پلوه تر پخوانيو شعرونو ډېر اوچت دي .څرنګه چې
يې په شعرونو کې لوړتيا ليـدل کېـږي ،دغـه راز يـې پـه شخصـيت کـې هـم
دې سر وده کـــړې ده .ددې بهيـــر د دوام پـــه حالـــت کـــې بـــه ننګيـــال د خپـــل
شخصيت د پوره بشپړاوي ،نور پړاوونه هم ووهي .خو يـو ځـل بيـا يادونـه
کوم چې له ننګيال نه به د بل ډول شخصيتل اجتمـاعي ،سياسـي او نـورو
ډېـره ډېــره هيلــه نـه کــوو ،خــو د يـو بشــپړ شــاعرانه شخصـيت جوړېــدل يــې
حتمي دي او دا ځکه چې ((شاعران له قيدوبنده بې پروا وي)).
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فرهنګي رغونه د افغاني ټولنې
د رنځونو د يوه عالج په توګه

د
لهه ښورههد
دا ليکنهه هغهه مههه
خپرېدونکې تع ون مجلې ښ ( )٧ګڼ کې چې
ل (زمري-وږي) مي شتد سر
ک
د ٢٧٩٥
سمدن خد ي ،خپر شدو د .
افغاني ټولنې ته د تېرو څه کم دوو لسيزو په تـر کـې تـر تصـوره اوچـت
زيانونه او تي ،دې زيانونو د ژوند د ټولو ډګرونو رګونه نيولي او ځينـې
برخې خو يې بېخي له کار او فعاليـت څخـه غورځـولي دي .لـه اقتصـادي،
سياســي ،ټــولنيزو او نــورو برخــو څخــه نيــولې تــر فرهنګــي او نــورو چــارو
پورې هرې يوې دومـره ټپونـه زغملـي چـې بيـا رغونـه يـې ډېـر کلونـه ،ډېـر
تدبيرونــه او ډېــرې زيــاتې اقتصــادي پــانګې او ســرچينې تــه اړتيــا لــري .د
افغانانو دا تراژيدي نه يوازې لـه دې کبلـه د ډېـرې اندېښـنې وړ ده ،چـې د
مليونونو افغانانو ژوند يې اخيستی ،بلکې له بېالبېلـو خـواوو د خپګـان
وړ ده .د شـمېرنو او خپرونـو لـه مخـې تـر اوسـه پـورې د افغانسـتان پــه دې
اوږده او په درنو وسـلو سـمبال جګـړه کـې د يـو نـيم مليـون افغانـانو ژونـد
اخيستل شوى او په همدې شمېر معيوب او معلول شوي دي .پـه دې مانـا
چې لږ تر لږه له هرو پنځه لسو افغانانو څخه (درې تنه ،معيوب ،معلول او
وژل شوي او په مجموعي توګه د شپږو تنو نه يو يـې معلـول دى او دا هغـه
درانه تلفات دي چې د نړۍ د جګړو په تاريخ کې بې ساري دي).
همدا راز د افغانستان په جګـړه کـې د ټولـو غـاړو لـه خـوا دومـره زيـاتې
پيســـې لګـــول شـــوي ،چـــې د افغانســـتان د ســـوونو کلونـــو بودجـــه پـــرې
جوړېـــدالى شـــوه او همدارنګـــه د هېـــواد د اقتصـــادي منـــابعو لوټـــول او
ړنګول .خـو لـه دې ټولـو ورانيـو او تلفـاتو سـره سـره کـوم درد او زيـان چـې
انساني فکر او هر هېواد مين افغان لپاره د زغم او تحمل تـر بريـده پورتـه
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دي ،هغه د هېواد د هغو فرهنګي شتمنيو لوټول او لـه منځـه وړل وو ،چـې
نه يوازې د افغانستان د تاريخ او فرهنګ بابونه پرې کلي وو او زمـوږ د
ما ــي ژونــد د اثبــات او عــزت عينــي بېلګــې وې ،بلکــې د نړيــوال بشــري
فرهنګ لپاره هم د زيات ارز ت وړ وې.
زموږ د هېواد د فرهنګي ماڼيو د ړنګولو او فرهنګـي شـتمنيو د لوټولـو
په نتيجه کې ددې وېره راپيدا شوې ،چې په ځينو برخو کې زموږ د هېواد
د حال رابطه د هغه لـه ما ـي پـرتم سـره وشـلېږي او همدارنګـه د هېـواد د
ځوان پښت ذهني اړيکي د هغو له وياړلي ما ي څخه پرې شي.
پــه دې فرهنګــي شــتمنيو کــې تــر ټولــو لويــه شــتمني د افغانســتان ملــي
موزيم دى ،چې د څه کم يوې پېړۍ په بهير کې په ډېـر زيـات زيـار او هڅـو
جوړ شوى و .په دې موزيم کې له لسـو زرو کلونـو څخـه نيـولې تـر پنځـوس
زرو کلونو پورې تاريخي اثـار وو چـې د افغانسـتان د تېـر تـاريخ ،شـان او
شوکت بـرم او عـزت څرګندونـه يـې کولـه او د افغانـانو لپـاره د ډېـر زيـات
ارز ت درلودونکي وو ،يا چور او يا له منځه يوړل شول .د نانسي دوپـرې
پــه وينــا (( :د افغانســتان د ملــي مــوزيم اثــار نــه يــوازې د افغانــانو لپــاره د
زيات ارز ت وړ وو ،بلکې د هغو له منځه وړل د نړيوال فرهنګ لپـاره هـم
يو له غمه ډو خبـر و)) ويـل کېـږي چـې پـه دې مـوزيم کـې يـوازې شـل زره
طاليــي ســکې موجــودې وې چــې د هغــو برخليــک هــم معلــوم نــه دى او
همدارنګه نور قيمتي اثار .د افغاني فرهنګ بل دروند زيـان پـه هېـوادنۍ
ســطحه هماغــه تقريبــاً د ( )٨٥١١ــوونځيو ړنګــول او ســېزل وو ،چــې د
هېواد په بېالبېلو سيمو کـې يـې فعاليـت کـاوه .کـه پـه منځنـي ډول پـه هـر
ـــوونځي کـــې ( )٧١١١تنـــه زده کـــوونکي پـــر درس بوخـــت واى ،نـــو پـــه
مجمــوعي ډولــه بــه د زده کوونکــو شــمېر ( )٨٥١١١١١(=)٧١١١(×)٨٥١١تنــه
شوى واى ،که لږ تر لږه له وونځي څخه د کال ( )٥١تنه فـار شـوي واى،
نو د يو کال د فارغانو شمېر به ( )٧١٥١١١( =)٥١(×)٨٥١١تنه شوى واى او
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که له هر پنځو تنو څخه په کال کې يو تن د لوړو زده کـو امکـان پيـدا کـړى
واى ،نــو پــه يــوه کــال کــې بــه مــوږ لــږ تــر لــږه ( )٨٥١١١تنــه د لــوړو زده کــړو
محصلين درلودل ،که دا په ( )٧١کلونو کې رب کړو ( )٨٥١١١×٧١نـو لـه
( )٥٢٥١١١تنو سره مسـاوي کېـږي ،يـانې اوس بـه مـو د هېـواد د دې شـتو
کــادرونو ترڅنــګ تقريبــاً شــپږ لکــه تنــه نــور متخصصــين او د بېالبېلــو
مسلکونو کادرونه درلودل او که يوازې د ( )٧١کلونـو د دولسـمو ټولګيـو
د فارغانو اټکليز شمېر په پام کې ونيسو ،نـو ()٧٢١٥١١١( =)٧١٥١١١×٧١
تنــه بــه شــوى واى .د ــوونځيو پــر ودانيــو شــوى اقتصــادي لګښــت خــو ال
پرځاى پرېږده.
له وونځيو پرته د لوړو زده کړو موسسو ته هم دا ډول زيانونـه او ـتي
دي .کابــل پوهنتــون تــه د جګــړو لــه کبلــه د ( )٥١مليونــه ډالــره زيــان اړول
شوى .د دوو مليونو په شاوخوا کې کتابونه يې يا سـيزل شـوي او يـا لـوټ
شوي او د محصلينو د شمېر په تناسـب يـې ( )٤٧مليونـه درسـي سـاعتونه
ايع کړي .کابل پوليتخنيک او کابل طب انسـتيتيوت هـم پـه مليونونـو
درســي ســاعتونه او لکونــو جلــده کتابونــه ــايع کــړي دي .بيهقــي کتــاب
خپرولو موسسه چې په بېالبېلو کتاب ساتنځايونو کـې يـې لـږ تـر لـږه دوه
مليونه جلده بېالبېل کتابونـه ايښـودل شـوي وو ،ټـول لـوټ شـوي ،همـدا
رنګه د ليکوالو انجمن ،عامـه کتـابتون د ژورناليسـتانو اتحـاديې ،ملـي
ګالري او ځينو نورو فرهنګي موسسو هم همـدې تـه ورتـه زيانونـه زغملـي
دي.
بــل دردونکــی فرهنګــي زيــان د کابــل ننــدارې پــه ســيمه کــې د الســي
صنايعو پنځه لس نندارتونونه دي ،چې تاريخي او اقتصادي ارز ت يـې
تر تصوره هم لوړ دى ،دا نندارتونونه هم د جګړو په تر کې چور او د ايرو
پر څلو بدل شول .په دې کې د قيمتي ډبـرو او غـاليو نندارتونونـه د زيـاتې
يادونې وړ دي .همدا رنګه په کابل کې د کتاب چاپولو پنځه لس مجهـزې
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چــاپخونې موجـــودې وې ،چـــې اکثــره يـــې لـــه منځــه وړل شـــوي ،دولتـــي
چـاپخونې ،د پـوهنې مطبعــې او د اريانـا چـاپخونې د زيــاتو امکانـاتو پــه
درلودلو سره د ټول هېواد په کچه ډېر زيات کتابونه چاپول .د  ٧٨١٧کـال د
ثــور د مياشــتې پــر ( )١،٣،٢نېټــه پــوهنې مطبعــې تــه دومــره زيــان اړول
شوى ،چې د همدې درې ورځو په زيان د ټول هېواد د هر وګـړي لپـاره ()٨
جلده کتابونه چاپېدالى شول او وروستی ور رسېدلی زيان خـو ال پرېـږده.
ددې چاپخونو اکثره وسايل او ماشـينونه يـا پـه ګاونـډيو هېوادونـو خـر
شول ،يا ويجاړ کړاى شول او يا هم د کباړ په بڼه په ډېره ارزانه بيه وپلورل
شول .د پوهنې وزارت ،د هغې په چاپخونه ،وونځيو او نورو ګودامونو
کې چې پـه مليونـه ټوکـه کتابونـه خونـدي وو ،يـا چـور شـول او يـا وسـيزل
شول.
دغـو ټولــو درنـدو فرهنګــي زيــانونو هېـواد لــه سـتر معنــوي او فرهنګــي
ګــواښ ســره مخــامخ کــړى دى .د ــوونځيوپه نشــتوالي کــې نــه يــوازې د
هېــواد کوچنيــان او ځــوان پښــت لــه خپلــې نېکمرغــې راتلــونکي څخــه بــې
برخې کېږي ،بلکې ځوان قشر د جګړه مارو غاړو د خـامو مـوادو پـه توګـه
کـــارول کېـــږي او پـ ـه دې توګـــه د دوى د ژونـــد د بربـــادۍ او د هېـــواد د
ورانۍ سبب ګرځي.
اوس راځو دېتـه چـې خپـل هېـواد او خپلـه ټولنـه بايـد څرنګـه لـه دې
ستر کړکېپ او بحرانـه وباسـوا پوهـان او نـور ځيـرمن اشـخاک پـر دې
ګـروهمن دي ،چـې د ټـولنې ددې ډول بحـران د نجـات يـوه اساســي الره
همدا فرهنګـي وده او فر هنګپالنـه ده .نـو کـه څـوو د هېـواد د اوسـنۍ
رنځورې ټولنې عالج غواړي نو بايد تر هرڅه دمخه فرهنګپالنې ته پام
راواړوي .وونځي بايد لـه سـره جـوړ شـي او ددې ترڅنـګ علـم يـا زده
کړه بايد خپله مادي پشتوانه (مالتړ) السته راوړي .يانې دا چې د علم
او پوهې د زده کړې په صورت کې ب ايد د هغه خاوند له دې الرې دومره
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اقتصادي امکانات پيدا کـړي ،چـې دده ژونـد پـرې خـړوب شـي ،دغـه
راز د علــم لــه زده کــړې پرتــه لــه ځينــو نــورو نــاوړو الرو د اقتصــادي
امکانــاتو د الســته راوړلــو الرې چــارې وتــړل شــي .اوس چــې زمــوږ پــه
ټولنه کې د يـو شـمېر اشخاصـو لپـاره د ژونـد د خړوبېـدو الر يـوازې د
ټوپک شپېلۍ ده او يو عادي ټوپکوال کوالى شي د خپل ژونـد چـارې
له همدې الرې خړوبې کړي او يو عالم ،متخصص نه شي کوالى د خپل
کــړي تحصــيل پــه واســطه ځــان او کــورنۍ تــه يــوازې وچــه ډوډۍ پيــدا
کړي ،نو علم او زده کړه خپل مادي ارز ـت او مالتـړ لـه السـه ورکـوي.
پکار خو دا دى چې د ټولنې د وګړو اړتياوې له دې سالمې علمي الرې
خړوبې شي.
په هېواد کې د پوهنتونونو رغول ،د نويو پوهنتونونو جـوړول او يـا
د نــورو لــوړو زده کــړو موسســو تاسيســول نــه يــوازې د هېــواد د علمــي
سطحې په اوچتيا کې اساسي رول لري ،بلکې د هېواد د ملي قشـر پـه
زياتون کې هم برخه اخلي او د زياتو کادرونو روزل د هېواد د بېالبېلو
ټپونو د عالج لپاره روري دي.
هغــه (( پوهنتونونــه)) چــې د بېالبېلــو عقايــدو او ذوقونــو پــر بنســټ
جوړ شوي او تر مسلکي موخو يې سياسي مقصدونه زيـات او لـومړي
ــکاري ،بايـــد تــر ســـالم کنټــرول النـــدې ونيــول شـــي ،چــې د هېـــواد
روشنفکر اش خاک تر دې زيات له سياسي او ذهني پلوه ونه وېشـي او
پر د منيو يې مصـروف نـه کـړي .دمتعـددو پوهنتونونـو موجوديـت د
هېواد په زيان نه دى ،خو په دې شر چې سره موخه يې يوازې يوازې د
مسلکي او فني کادرونو روزل وي او بس.
د ملي موزيم ،ملي سرشيف ،ملي ګالري او د افغانستان د ف رهنـګ د
بېالبېلو نندارتونونو بيا رغونه او جوړونـه او همدارنګـه د هغـو لـوټ
شويو اثارو بيا راټولونه د هېواد د تېر برم د سـاتنې د يـوې وسـيلې پـه
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توګه د افغانانو د ملـي تـاريخ پـه ژونـدي سـاتلو کـې برخـه اخيسـتالى
شي.
د وونځيو ،پوهنځيو او نورو فرهنګي موسسو په زياتېدلو سره به
پــه هېــواد کــې د زده کــړو خاونــدان زيــات شــي او د هغــو نــازده کــړو
اشخاصــو شــمېر بــه ورو ورو کــم شــي ،چــې جګــړه مــارې غــاړې يــې د
جګړې لپاره د پيسو په مقابل کې استخداموي.
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په افغانستان کې تنظيمي اداره او
پولي تورم
دا ليک ن هم د و ف جر يدو د شپږم ک
د ت لې
ښ  ٧٦-٧٧ګ ڼ کې چې د  ٢٧٩٦ک
ل  ١نو ټې سر سمدن خد ي ،خ پر شدو د
شدو
او ه غ ښدلي تد م ت ښ کې ا ش
چې ل څد کلدند ،ښ تور بي د تنظيمي
ښر افغ نست ن اخد شدى
واکمنۍ ښر مه
و.
تېره څلورنيم کلنه جنجـاليزه او نـانـدريزه تنظيمـي اداره ،لـه ډېـرو زيـاتو
بــدمرغيو ،جنګونــو او کړاوونــو ډکــه وه .پــر همــدې وخــت پــه شــعوري او
ناشـعوري ډول زمـوږ د ولـس ،کلتـوري ،اقتصـادي او ټـولنيزې شـتمنۍ تـه
دومره زيانونه واړول شول ،چې که هرڅوو يې يوځل لـه نظـره تېـر کـړي ،نـو
پر زړه به يې لمبې بلې شي .په اقتصادي برخه کې پـه لسـګونو مليـارده ډالـر
زيــان واړول شــو او د افغــاني ټــولنې د ژونــد بېالبېلــې برخــې يــې تــر اغېــزې
النــدې راوســتې .د ګرمــې جګــړې پــه تــر کــې د رســول شــوي زيــان ترڅنــګ
خلکو ته يو بل ډول زيان هم اړول کېده ،دلتـه مـوږ ولـس تـه پـر همدغـه اړول
شوي زيان خبرې کوو.
دا زيـــان پـــولي تـــورم او انفالســـيون دى ،چـــې تېـــرې تنظيمـــي ادارې او
واکوالو يې د خپلې بقا لپاره زموږ ولس ورسره الس او ګرېـوان کـړ .دوى پـه
روسيه کې په ټنونو بې پشتوانې افغاني بانکنوټونه چاپ او د جګړې لپـاره
يــې پــر خپلــو افــرادو ووېشــل .نــه يــوازې دا چــې د خلکــو د عايــداتو ســطحه
راټيټــه کــړاى شــوه ،بلکــې بېخــي لــه منځــه يــوړل شــوه .د ډاکټــر نجيــب اهلل د
حکومــت د وروســتي کــال او د تنظيمــي ادارې د وروســتي کــال د شــيانو د
نرخونو ترمنځ خورا لوى واټن موجود دى .په دې زماني واټن کې نرخونـو لـه
( )٥١١ځله څخه نيولې تر ( )٧٥١١ځلو پورې اوچت شـوي دي .پـه داسـې حـال
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کې چې په تنظيمي اداره کې د مامورينو په معا ش کې يوازې ( )٤٥يـا ()٨١
ځله زياتوالی راغلی ،هغـه هـم يـوازې د وچـو بـې ارز ـته کاغـذي پيسـو پـه
شمېر کې .نه د هغوى په ارز ت او اهميت کې او دا هم د کوپوني مـوادو پـه
بدل کې .که د کوپوني موادو ارز ت په پام کې ونيسو ،نو نه يـوازې دا چـې
د مــامورينو پــه معــا ش کــې زيــاتوالی نــه دى راغلــی ،بلکــې ال ډېــر کمــی هــم
راغلی دى .په حقيقـت کـې پـه تېـره اداره کـې هـره مياشـت انفالسـيون لـه ٥١
فيصدو نه تر پوره سل فيصدو پورې لوړېـده او کلـه ال تـر دې هـم زياتېـده .د
تنظيمي ادارې چارواکو فکر کـاوه چـې د پيسـو د چـاپ انحصـار د دوى پـه
الس کې دى او همدا کاغذي پيسې دي ،چې په اوس وخت کې د مخـالفينو
او د ولس له چنګاله دوى ژغورلی شي ،نـو د پيسـو چـاپ تـه يـې کـش ورکـړ
او دومــره پيســې يــې چــاپ کــړې ،چــې نــه يــوازې پــه افغانســتان  ،بلکــې د
زماني واټن له مخې به يې په نړۍ کې هم سارى کم وي.
وګــورئ د پخــواني پاچــا محمدظاهرشــاه پــه ټولــه  ٢١کلنــه دوره کــې ٧٢
مليارده افغانۍ چـاپ شـوي ،د سـردار محمـدداودخان پـه پنځـه کلنـه دوره
کــې  ٤٣مليــارده افغــانۍ او کمونســت رژيــم پــه څوارلســو کلونــو کــې ()١١١
مليارده افغاني چاپ کړي ،خو د طالبانو وينـا ده چـې د ـاغلي ربـاني رژيـم
پــه څلــورو کــالو کــې لــږ تــر لــږه ( )٣١١١مليــارده افغــانۍ چــاپ کــړي دي .د
افغانستان بانک د يو تن کار کوونکي په قول دا رقـم تـر دې زيـات دى .د ده
په قول استاد ربـاني ( )٧٤١١١مليـارده افغـانۍ چـاپ کـړي دي ،چـې د بانـک
کار کوونکو ته معلـومې دي .د کتونکـو او څېړونکـو پـه انـد کېـدى شـي ،د
دې ادارې لــه خــوا چــاپ شــوې پيســې تــر دې هــم زيــاتې وي ،ځکــه دا هغــه
شــمېره ده چــې لــږ تــر لــږه د افغانســتان بان ـک کــې ثبــت شــوې او يــا د بانــک
کارکوونکو ته معلومـه ده ،خـو ددې ترڅنـګ د تېـرې ادارې ځينـو واکوالـو
هم ځانته په خپله خو ه د خپلې اړتيـا وړ پيسـې چـاپ کـړي ،چـې هغـه ال پـه
مرکزي بانک کې ثبت شوې نه دي .هماغسې لنـډې د بـاګرام هـوايي ډګـر تـه
راوړل کېــدې ،بيــا پنجشــېر تــه وړل کېــدې او بيــا يــې د خپلــو موخــو لپــاره
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لګــولې ،خــو کــه دا خزانــه پــه پــام کــې هــم ونــه نيــول شــي او يــوازې د اســتاد
رباني ( )٧٤١١١مليارده افغانۍ په پام کې ونيسو ،نو دا د افغانستان د تېـرو
شـــپېتو کـــالو د ټولـــو چـــاپ شـــويو بـــانکنوټونو  ٧٥برابـــره پيســـې دي .د
خواشينۍ خبره خو داده چې دې پيسو د هېواد اقتصـادي او د ثابـت عايـده
او لږ عايده خلکو حالت لـه سـختو سـتونزو سـره مخـامخ کـړ .ټـول هېـواد لـه
پولي تورم سره مخامخ شو او د پيسو ارز ت دومره راټيټ کـړاى شـو ،چـې
نږدې و د چاپ له قيمت سره منطبـق شـي .هغـه وخـت چـې پنځـه زريـز او لـس
زريز بانکنوټونه نه وو چـاپ شـوي ،نـو اسـتاد ربـاني د زرو افغـانيو پـه بـدل
کې څلور زره افغانۍ چاپوالى شوې .کله چې دا حالت نور هم خراب شو ،نـو
بيا دوى پنځه زره ګون او لس زره ګـون نوټونـه چـاپ کـړل .دې سـره د زرګـون
په انډول د چـاپ لګښـت د هغـه د لـوړ رقـم لـه کبلـه څـه کـم شـو ،خـو تـورم او
انفالســيون ال پســې زيــات شــول ،خــو اســتاد بيــا هــم د پيســو چــاپ تــه دوام
ورکړ .د پيسو د بې ارز تۍ يوه بله مرموزه او پټه وجه دا هـم وه چـې پـه يـوه
نمبر او يوه سريال نمبـر بانـدې يـو بنـډل (سـل سـل ) بانکنوټونـه چـاپ شـول.
يانې دا چې سل دانې زرګونونونـه ليـدل شـوي ،چـې لـه پيلـه تـر پايـه پـه يـوه
نمبـر چــاپ شـوي او همداســې نـورې جعلکــارۍ .بلـه ســتره د بـدمرغۍ خبــره
داده ،چې تېرې ادارې تقريباً دا ټولې چاپ شوې پيسې د هېواد په تخريبـي
برخه کې مصرف کړي .که موږ په فر ي ډول د تېرې تنظيمـي ادارې لـه خـوا
دا معلومې چاپ شوې پيسې ( )٧٤١١١مليـارده افغـانۍ او نـورې نـامعلومې
ټولې د افغانستان پر  ٧٥مليونـه نفـوس بانـدې ووېشـو ،نـو هـر تـن تـه بـه پـه
لکونو افغانۍ ورسېږي .که تنظيمي ادارې دا پيسې همداسې پر هـر افغـان
وېشــلې واى ،نــو د هــر افغــان لپــاره يــې پــه هېــواد کــې يــو متوســط کــور
جوړوالى شو .ادارې نه يوازې دا چـې د چـا کـور ودان نـه کـړ ،بلکـې زمـوږ د
هېوادوالو کورونه يې هم ونړول ،يوازې د کابل په ـار کـې يـې تـر اتيـا زرو
زيات کورونه د ځان مينې واکمنۍ په غرض د خاورو او ايرو پر څلـو واړول.
بله بدمرغي خو داده چې نـه يـوازې دا پيسـې د ملـت السـته ورنغلـې ،بلکـې
دملت د ژوند او ملي شتمنۍ پر د هم اسـتعمال شـوې او دا څرګنـده خبـره
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ده ،چې په تخريبي سـاحه کـې د يـوې افغـانۍ لګښـت د سـلو نـورو افغـانيو
زيــان اړوالى شــي ،اوس نــو کــه د اســتاد ربــاني لــه خــوا دا چــاپ شــوې او
معلومې ( )٧٤١١١مليارده افغانۍ پـه تخريبـي برخـه کـې د احتمـالي زيـان لـه
مخې په سلو کـې ـرب کـړو  ٧٤زره مليـارده ـرب يـې  ٧١١زره مليـارده ،لـه
 ٧٤١١زره مليــارده افغــانيو ســره بــه مســاوي شــي ،يــانې دا چــې د اســتاد پــه
واکمنــۍ کــې هېــواد تــه د هغــه د چــاپ شــويو پيســو لــه مخــې د معنــوي،
فرهنګــي او نــورو زيــانونو ترڅنــګ  ٧٤١١١زره مليــارده افغــانۍ زيــان اړول
شوى .په دې محاسبه کې ال هغه مادي شتمنۍ چې په کابل کـې د ده تـر واو
دمخــه موجــوده وه او بيــا لــوټ شــوه ،شــامله نــه ده او هــم هغــه مــالي او نــور
امکانات چې له نورو الرو استاد او د هغه يارانو ته رسېدل او بيـا پـه جګـړه
کې ورڅخه کار اخيستل کېده.
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د محمد اسمعيل يون لنډه پېژندنه
محمد اسـمعيل يـون
د حــاجي محمــدخان
زوى پر ٧٨٢١ل کـال،
د لغمـــــان واليـــــت د
الينګـــار ولســـوالۍ
دنيــــازيو پــــه يــــوې
رو ــنفکرې کــورنۍ
کې زېږېدلی دى.
لومړنۍ زده کړې يـې
د الينګار ولسـوالۍ
د ســــــــلينګار پــــــــه

WWW.KHOST.AF

لــــومړني ــــوونځي
کې سرته رسولي دي ،تر هغه وروسته کابل ته راغی او په خوشـال خـان لېسـه
کې شامل شو .پر ٧٨١١ل کال له نوموړې لېسې څخـه پـه دويـم نـومره بريـالی او
پــر ٧٨١١ل کــال د کابــل پوهنتــون د ژبــو او ادبيــاتو پــوهنځي د پښــتو څــانګې
محصل شو .پر ٧٨١١ل کـال لـه نومـوړې څـانګې څخـه اول نـومره بريـالی او پـر
همدې کال بېرته دپښتو څانګې د کدر غـړى شـو .پـر ٧٨٣٥ل کـال پـه نومـوړې
څانګه کې د ماسـټرۍ دوره پيـل شـوه ،يـون پـه ډېـر ـه او بريـالي ډول دا دوره
پايته ورسوله.
محمد اسمعيل يون لـه  ٧٨١١ل کـال څخـه بيـا تـر ننـه پـورې د کابـل پوهنتـون د
ژبــو او ادبيــاتو پــوهنځي تدريســي غــړى او د(پوهنــدوى) علمــي پــوړۍ تــه
رســـېدلی دى ،پــــر اســـتادۍ سربېره،اســــتاد يـــون د ((کابــــل پوهنتــــون))،
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((هيلې)) او((شمشاد))مجلو د چلوونکي دنده هم په ه ډول ترسـره کـړې ده.
پـــه پېښـــور کـــې د چاپېـــدونکې ((معـــارف)) مجلـــې کتـــونکی غـــړى هـــم و.
همدارنته ديو شمېر نورو چاپي خپرونو همکار هم پاتې شوى دى.
استاديون پر ٧٨٣٧ل کال ،په جـالل ابـادکې بېړنـۍ لـويې جرګـې تـه د ختيـزو
واليتونو د انتخاباتو د دفتر مشر شو ،ددې جرګـې لپـاره تـر ټـاکنو وروسـته د
جرګې غړى ،بياد جرګې د غړو لـه خـوا د بېړنـۍ لـويې جرګـې دلـومړي منشـي
په توګه انتخاب شو.استاد يون په دې جرګه کې تر خپـل وروسـتي وسـه خپـل
ملي او تـاريخي مسـوليت ادا کـړ او د هېـواد د ـمنه عناصـرو د توطيـو مخـه
يې ونيوله.
تر دې جرګې وروسته ،کله چـې د افغانسـتان د اساسـي قـانون د تـدوين بهيـر
پيل شو ،نو استاد يـون بيـا ددې بهيـر لپـاره د ختيـزو واليتونـو د داراالنشـاد
دفتر مشر وټاکل شو .په ختيزو واليتونو کـې د اساسـي قـانون د لـويې جرګـې
لپاره انتخابـات هـم د همـدې دفتـر لـه خـوا ترسـره شـول.اسـتاد يـون د اساسـي
قانون د تصويب پـه لويـه جرګـه کـې د نومـوړې جرګـې د داراالنشـا د غـړي پـه
توګه خپل فعال رول ادا کـړ .ټاکـل شـوې وه ،اسـتاد يـون پـه ختيـزو واليتونـو
کــې د افغانســتان د جمهــوري رياســت لپــاره د عمــومي ټــاکنو د دفتــر مســول
شي ،خو په کابل کـې د لويـو جنګسـاالرانو او ځينـو تنظيمـي مشـرانو لـه خـوا
پر حکومت او ملګرو ملتونو د زيات فشار له املـه لـه کـاره ګو ـه شـو.ملګـرو
ملتونو( )UNAMAاستاد يون ته وړانـديز وکـړ ،چـې پـه کابـل کـې بـه تـر دې
لوړه دنده دروسپارو ،خو استاد يـون ونـه منلـه او خپلـې اسـتادۍ تـه يـې دوام
ورکړ.
درې کالـــه وروســـته يـــې د ځينـــو ملګـــرو پـــه زيـــات ټينګـــار او غو ـــتنه ،د
جمهوري رياست د ملي امنيت شورا په دفتـر کـې د فرهنګـي چـارو د رياسـت
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دنده ومنله او په کابل پوهنتون کې پر استادۍ سـربېره ال تـر اوسـه دا دنـده پـر
مــخ وړي.اســتاد يــون پــر ٧٨٣٥ل کــال د افغانســتان او پاکســتان د امــن ګــډې
جرګې لپاره د افغانستان له خوا د منشي په توګـه غـوره شـو او دا دنـده يـې هـم
په ه ډول ترسره کړه.
اســـتاد يـــون د خپلـــواو ليکـــوال پـــه توګـــه پـــه تېـــرو شـــلو کلونـــو کـــې ګـ ـ
شــمېرفرهنګي او ټــولنيز خدمتونــه ترســره کړي،پــه ګڼــو چــاپي ،راديــويي او
ټلويزيــوني مرکــو کــې يــې د و اقعيتونــو او حقــايقو د څرګنــدبيان لــه املــه د
خلکو په زړونوکې ځاى نيولی دى .که څه هم ډېـر خلـک د يـون ليکنـې ،مرکـې
او نظريـــات خو ـــوي ،خـــو يـــو شـــمېر داســـې خلـــک هـــم شـــته ،چـــې د يـــون
سرسختي مخالفين دي .د هغـه ملـي او ګټـورو نظريـاتو تـه هـم غلـط رنـګ او
تعبير ورکـوي ،دا ډول اشـخاک ،چـې اکثـره يـې زورواکـي او د سياسـي ډلـو
ټپلــو غــړي او مشــران دي ،د اســتاد يــون نظريــات خپلــو شخصــي او تنظيمــي
ګټو ته خطر بولي ،نو ځکه يې په ټينګه مخالفـت کـوي .زه ددې شـاهد يـم ،هـر
کله چې يون کومه ليکنه او مرکه کړې ،نـو دده پـر وړانـدې يـې مثبـت او منفـي
غبرګونونـــه دواړه راپـــارولي دي ،منفـــي غبرګونونـــه اکثـــره وخـــت د هغـــو
اشخاصو او ډلو له خوا وي ،چې په تېر کړکېچن سياسـي بهيـر کـې يـې ډېـرې
نامشرو ګټې ترالسه کړي او ځانونه يې مطرح کړي دي.
مثبــت غبرګونونــه اکثــره د ولــس دمشــرانو ،رو ــنفکرانو او نــورو مخــورو لــه
خوا وي ،خو استاد يون په دغسې سختو اغزنو او تنګـو شـرايطو کـې بيـا هـم
خپل فرهنګي ،سياسي او ټولنيز کار ته دوام ورکوي.
دا اوسنی فرهنګي کار ،چې تاسو يې اوس په مسلسل ډول ګورئ ،دا د تېـرو
شلو کلونو کارونه دي ،چې له تېر يو نيم کال راهيسې پـرې پـه مـنظم ډول کـار
شــوى ،اوډل شــوي او دادى ستاســو مخــې تــه ايښــودل کېــږي ،پــه داســې يــو
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دولتي دفتر کې چې بوختياوې په کې ډېرې وي ،د منظم او ستر فرهنګي کـار
سرته رسول اسانه کار نـه دى.اسـتاد يـون پـر خپلـو فرهنګـي کـارونو سـربېره د
ګڼو فرهنګي ټولنو د غړي ،همکار او موسس غړي په توګه هـم خپـل فرهنګـي
رول ادا کړى،پـــه پېښـــور کــــې يـــې د دوو المـــان مېشــــتو فرهنګـــي ټولنــــو
(دافغانســتان دکلتــوري ودې ټــولنې) او(د پښــتني فرهنــګ د ودې پراختيــا
ټولنې) د همکار په توګه د بېالبېلو ليکوالو په لسګونو اثار ،ايډيټ او چـاپ
کـــړي دي .دغـــه راز يـــې پـــه ســـلګونو کورنيـــو مشـــاعرو ،ادبـــي غونـــډو او
ســـــيمينارونو کـــــې ونـــــډه اخيســـــتې ده ،خپلـــــه يـــــې هـــــم پـــــه لســـــګونو
مشاعرې،سيمينارونه او علمي ورکشاپونه جوړ کړي دي.
سربېره پر دې ،په يو زيات شمېر ،ملي او نړيوالو کنفرانسونو کـې يـې پـه ـه
ډول د خپل هېواد استازي کړې ده .دلته به يې د اثارو يادونه وکړو:
اثار
الف -پنځونې:
کتاب نوم

څرنګوالی



مټکور



په اورونو کې سندرې دويمه شعري ټولګه

چاپکال
دويم ٧٨٣١

لومړۍ شعري ټولګه

دويم ٧٨٣١

ب -راټولونې:


هيلې



نيمګړي ارمانونه



د لوونو فصلګډه شعري ټولګه

ګډه شعري ټولګه

دويم ٧٨٣١

د حيران شعري ټولګه

دويم ٧٨٣١
دويم ٧٨٣١



د نازو انا ياد



د استاد الفت نثري کليات داستاد الفت نثرونه



سيندونه هم مري د اسحق ننګيال شعري منتخبات

د سيمينار د ليکنو ټولګه

دويم ٧٨٣١
درېيم ٧٨٣١
دويم ٧٨٣١

ج -ژباړنې:


د ټولنپوهنې له نظره :په افغانستان کې د واو جوړ تونه
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دپوهنوال روستارتره کي اثر


دويم ٧٨٣١

.د افغانستان فرهنګي ميراثونو ته يوه کتنه
د نينسي دوپرې اثر



دويم ٧٨٣١

په افغانستان کې د جګړې جنايتکارانو محاکمه
دويم ٧٨٣١

د پوهنوال روستار تره کی اثر
د -يونليکنې:


د اماراتو سفر



که يون دى يون دى د اروپا يونليک



دپنټاګون ترڅنډو د امريکا يونليک

دويم ٧٨٣١

د اماراتو يونليک

لومړى ٧٨٣١
لومړى ٧٨٣١

هـ -څېړنې او شننې:


د محمدګل خان مومند اند و ژوند ته يوه لنډه کتنه دويم ٧٨٣١



استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستورى



دکابل پوهنتون د ادبياتو پوهنځي پښتو کتابښود



د افغانستان فرهنګ ته او تي زيانونه

دويم ٧٨٣١



د پښتو شعر هندسي جوړ ت

شپږم ٧٨٣١



له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل دويم ٧٨٣١

دويم ٧٨٣١
دويم ٧٨٣١



ساينسي پرمختياوې



بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

دويم ٧٨٣١



انديال خوشال

لومړى ٧٨٣١



هيله د خپلو سريزو په لمن کې

لومړى ٧٨٣١



کلتوري يون

لومړى ٧٨٣١



فرهنګي فقر

لومړى ٧٨٣١



مرکه او مرکې

لومړى ٧٨٣١



خوشال په خپل ايډيال

لومړى ٧٨٣١



دکتابونو په وږمو کې

لومړى ٧٨٣١



افغانستان په سياسي کږلېپ کې

دويم ٧٨٣١

لومړى ٧٨٣١
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پښتو ليکنی سمون

لومړى ٧٨٣١



اوسنۍ رسنۍ

لومړى ٧٨٣١



که نړيوال ماته وخوريا

لومړى ٧٨٣١

خــداى (ج) دې اســتاد يــون تــه ډېــر عمــر ورکــړي او جر ــت دې ورتــه هــم تانــد
لري،اهلل(ج) دې دى له هـر ډول بـدو بـالوو وژغـوري ،پـه فرهنګـي کـارو زيـار
کې ورته دنور زغم او اوسېلې هيله لرم.
په درناوي
وفاالرحمن وفا
کابل -افغانستان

113

WWW.KHOST.AF

