
 

 دد هېواواکمن او  ینو 
 حالتروان 

 

د تېر کال د اګست له پنځلسمې نیټې د نظام سقوط او د طالبانو د  
راتګ او واکمن کېدو وروسته ورځ تر بلې د عامو افغانانو د ژوندانه  
او د بې وزيل کچه مخ په زیاتیدو دي. رسه له دې چې د   کړاوونه 

نوي چارواکي په خپل  پخوا په پرتله امنیت شته؛ خو سکون نشته.  
مسئولیت د نه پوهېدو او نه منلو په ناروغي اخته دي. د نویو واکمنو  
مو  امنیت  چې  وي  دا  وړاندې  په  غوښتنې  هرې  د  ولس  د  ځواب 
راوستی دی نور څه مه غواړئ، ورځ تر بلې نوی واکمن حکومت د  
ترکستان په الره روان وي او داسې څه یې په کړنو کې نه لیدل کیږي، 

ولس ته په سبا او راتلونکي د باور احساس ورکړي. د طالبانو نوې    چې
واکمنه ډله خپله ټوله انرژي په هغه څه مرصفوي، چې نه ورته اړتیا  
شته او نه یې افغان ولس او وطن ته کوم خیر رسیږي. ټول حکومت  
یې د وطن ښځینه قرش رسه په دښمنۍ، د عام ولس په سپکاوي، د  

رلودلو، د هېواد د روڼ اندو او پوه قرش په توهین، ږیرو او لنګوټي په د
د ميل ارزښتونو په له منځه وړلو او سپکولو کې نغښتي دي. ولس  

 .ډوډۍ غواړي او دوی د ميل بیرغ په ټیټولو او ورک کولو بوخت دي

ولس کار غواړي او دوی د مسئولیت څخه د تېښتې په پار ولس ته  
وروستۍ پریکړه   .)ج( ماړه کړي  وايي بغارې ووهئ، چې نسونه مو الله

او د ولس رسه د پرله پسې وعدو وروسته د نجونو د ښوونځیو تړل 
وو، چې په دې کار یې ولس یو ځل بیا له ځان بېزاره، او خپله کړې  
وعده یې ماته کړه، نړیوال او د نړۍ مسلامنان یې حیران او ځان پورې  

دوی )طالبان( د  وخندول. او په دې کار یې یو ځل بیا وښوده، چې  
علم او د هېواد د پرمختګ دښمنان دي. مخکې له دې چې اوبه له 
ورخه تیرې يش طالب مرشان دې په خپلو ګریوانونو کې رس ټیټ 
نه  ځنډ  او  خنډ  دې  وړاندې  پر  پوهې  او  تعلیم  د  وګوري،  کړي 
رامنځته کوي. د افغانستان راتلونکی د نوي نسل تعلیم پورې تړلې  

 .و حق او زمینه برابرول ورته د رسکار مسئولیت دیده. تعلیم د ټول
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غږ افغان ولس د  رسنیز مرکز دعوت       

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

تر خپله وسه  هيواد په دې ټاكونكو او حساسو شيبو كې په ميل افغاين روحيه  
 و خلکو ته د خدمت مصدر وګرځي.  ې خپل هڅه کوي چ 

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

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

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

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

زر، او تزوير" د الرې، د افغانانو د غوڅ اكرثيت په خوښه د يو غښتىل او منيل  
هغه    او د هغې ساتل او مالتړ   مركزى ميل حكومت د جوړيدو  منځ ته راتلل 

پرونه خپله مبارزه او  موخه او هدف دى چې د هغه په رڼا كې د دعوت ميل خ 
 رسښندنه مخ په وړاندې بيايئ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 د دعوت اداره

 

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

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

نكو په غاړه ورو شوو ليكنو مسئوليت د درنو ليكوپدعوت كې د خ
دى او رشط نه دى چې هره ليكنه دې د دعوت د نرشايت پاليسۍ 
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اړینه ده چې طالب د قدرت د انحصار لیونتوب پریږدي او په 
 ورکړي یحکومت کې تکنوکراتانو او متخصصینو ته ځا

 دعوت د ميل او اسالمي ارزښتونو د دفاع په دریځ کې له آزمون نه بریايل وتلې دي 

 

: استاد تره کی دا چې د مرکې له پاره مو وخت راکړ  محمد طا رق بزګر
مننه کوم. له هر څه مخکې که وپوښتم تاسو به تیرو شلو کلونو د خپلو 
ملیګرا   په  پاره  له  هغوئ  د  او  پلوی  طالبانو  د  الرې  د  مرکو  او  لیکنو 

طالبانو په هامغه اندازه پلوي    افغانانو کې یو وتلی غږ وئ. ایا اوس هم د 
یاست، په داسې حال کې چې هغوئ  
واکمن   چې  کیږي  میاشتې  نهه  اته، 
یوه   تر  مو  سیاست  او  وړه  کړه  دي. 
کوم   په  اوس  ورته  تاسو  ولید.  حده 

 نظر ګورئ؟
کی تره  روستار  اند    : استاد  په  زما  

په   تحریک  مذهبی  یو  د  طالب 
. طالبان چوکات کې نه خالصه کیږي

د   افغانو  د  وړاندې  په  یرغلګرو  د 
تاریخي مقاومت غورځنګ دي. ما د  
منازع   بال  یو  د  مقاومت  د  طالب 
کړې  مالتړ  توګه  په  خوزښت  ولسې 
تاریخي   د  کې   افغانستان  په  دي. 
ته   مقاومت  مذهب  مخې  له  تجربې 

انرژي وربښلې ده. په افغانستان کې د مذهبي جذباتو نه جأل مقاومت  
یا له  ېډي. زه پدې باندې خوشاله یم چې  ملړي وار می د منه جوړیږ

 الرې د مقاومت ترمنولوژي د طالبانو په آدرس وکاروله. 
باندې ښه پوهیده چې په افغانستان کې د پراخ   یرغلګره امریکا پدې 
مقاومت رسه مخ ده او جګړه ګټيل نيش. له همدې کبله یی د جګړې  

یست لیست  کې ثبت نکړ. باالخره په پیل کې د طالبانو نوم په  ترور
هغو  او  کیناسته  ته  خربو  رسه  طالبانو  کې  دوحه  په  د    ېی  یامریکا 

مقاومت په حیث په دیفکتو ډول په رسمیت وپیژندل. دا د مقاومت د  
 ترمنولوژې په ځاي او په موقع کارولو اغیزمنتوپ ګڼيل شو. 

دوه الملونو وهڅومل چې د اشغال په موده کې د طالبانو د دریځ په مالتړ 
 ودریږم : 

د استعامري تجربې له مخې امریکا     -
افغانستان ټ پرته د   وپک د زور څخه 

وه او د طالب نه په غیر انه خوشې ک
بل وسله   په وړاندې  اشغال  بهرين  د 

 وال الرتنتیف موجود نه وو.
یرغلګرو ځواکونو د کورنیو اجیرانو   -

په میشته سیمو   پښتنو  د  مرسته  په 
وژنه  عام  سیستامتیکه  په  کې 
چې   وو  کړې  پورې  الس  )ژنوساید( 
باندي والړ غربګون  واقعیت  په  باید 

 رسه مخ شوی وای. 
لبانو د قومي ډیرکي )اکرثیت(  طا   -

قومي  کړ.  راپورته  رس  څخه  بسرت  د 
اکرثیت د افغانستان د موجودیت د  

رسالت   د د  ساتنې  کې  افغانستان  ځپلې  جګړه  په  او  ګڼي  حق  ځان 
تأمین  د  ثبات  سیايس  او  امنیت  د  وروسته  څخه  وتلو  د  بهرنیانو 

 پوتانسیل او وړتیا جوړوي.
طالبانو په هکله نهايي پریکړه وکړو.    ه میاشتې کايف وخت نده چې دهن 

فشارونو  بهرنیو  او  لیدل کیږي چې  د کورنیو  نښانې  نښې  خو داسې 
احتیاط   ډیر  په  لور  په  واقعیتونو  د  افغانستان  نوې  د  طالبان  الندې، 

 مصلحتي ګامونه اوچتوي.
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: ولې د طالبانو پلوي واست په داسې حال کې چې محمد طا رق بزګر
د سیايس علومو استاد یاست او په ظاهر مو هیڅ څه د طالبانو رسه    تاسو

رشیک نه دی، په داسې حال کې چې په طالبانو تل د افغانانو او نړیوالو 
دا نیوکه وه او ده چې دوئ د پاکستان نیابتي جګړه په افغانستان کې 
مخته وړه او اوس هم تر ډیره د پاکستان د ګټو او سیاست پالونکی دي 

ویبپاڼې لوستونکو او خپلو مینه والو    ۲۴عوت مجلې او دعوت مېډیا  د د
 ته مو ځواب څه دی؟ 
زه پدې باور یم چې  د بهرنیو قوتونو د حاکامنه :  استاد روستار تره کی

حضور په وړاندې د طالبانو نه مالتړ یوه حیايت اړتیا وه. د طالبانو د 
السپوڅ یو  ورسید.   ته  پای  اشغال  برکت  په  او  مقاومت  فاسد  ې 

جنګساالر نظام  چې هیواد یی د ټوټه 
له   وو  کړې  نږدې  ته  کندې  کیدو 
صحنې څخه ووت. بله واکمنې چې 
اندازې  یوې  تر   ( ارزښتونو  ميل  د 
بنسټ   پر  تقوا  اسالمي  او   ) پورې 
باندې والړه ده رامنځته شوه. په دې 
نظام   نوې  چې  نشته  شک  کې 
نیمګړتیاوې لري چې مته يې کیږي 

ژر لرې شې. خو ستاسو په    هر څومره
تعبیر که د طالب واکمني بده وګڼو 

 د مخکني بد تر نظام بهرته ده.
طالبان د مقاومت او جهاد په موده 
کې له څو درجن  مدرنې وسلې رسه 
وو.   مخ  رسه  قوتونو  بهرنیو  سمبال 
مخې  له  الزاماتو  د  جګړې  د  طالب 
پاکستان  د  چې  وو  اړ  دیته 

ک السه  تر  مرستې  رسه  لوژستیکې  اجندا  جنګي  آی  اس  آی  د  او  ړې 
رشیک يش. خو افغانان مته لرې چې نوې واکمني پدې واقعیت  باندې 
ځان پوه کړي چې  د مقاومت په دوره کې طالبان د یو تحریک په حیث 
له پاکستان رسه په تعامل کې وو. اوسمهال د حکومت واک په غاړه لري  

آزاد، خپ یو  د  رسه  دولتونو  نورو  د  باید  د چې  دولت  او مسئول  لواک 
 واکمن په حیث تعامل ته ورګډ يش.

 
: ایا طالبان تاسو رسه اړیکه لري منظور مې د دغه محمد طا رق بزګر

 ډلې مرشان دی؟ 
وروستیو کلونو کې په انفراي دول یا له    ۱۵په    :استاد روستار تره کی

رسه درې وار قطر او افغانستان  ته الړم او د طالب مرشانو رسه    پالوې
او کاري  پوهاوي  د  او خربې مې وررسه وکړې. هغوي رسه  مې وکتل 

ملګړتیا اړیکې رامنځته شوی چې په ترڅ کې یې کله ناکله په کاري چارو  
کې له ما څخه مشورې غوښتلې. خو کله چې طالبانو په سیايس  قدرت  

 لې اړیکې یی له ما رسه پرې کړلې.قبضه ولږوله خپ
 

 د دغه دوه مخیز چلند المل څه وو ؟  :محمد طا رق بزګر
 څو الملونه په ګوته کولې شو : : استاد روستار تره کی

طالبان د امریکایانو رسه د اوږد مهالو مذاکراتو په موده کې غوښتل   -
چې خپل تحریک د مکتبیانو او روڼ اندو په وړاندې د زغم، اعتدال او  
وروسته،   څخه  وتلو  د  لښکرو  امریکایي  د  وښیې.  خاوند  نظر  پراخ 
امریکایانو ته دا ذهنیت ورکړي چې طالب له روڼفکرو او تکنوکراتانو 

حکومت تر چرت الندې ګډ کار کويل يش. وروسته معلومه    رسه د یو
یوازې  دریځ  طالب  د  چې  شوه 

ول رسه تړاو   مذاکرايت تکتیک او چل
 درلود.

فارغان    - مدرسو  دیني  د  طالبان 
تر   نیولې  نه  صدر  د  اسالم  د  دي. 
تر  او مدرسی  پورې د مکتب  اوسه 
موندلې.   نده  الره  حل  د  تقابل  منځ 

ن او دماغ د  طالب په آساين خپل ذه
هغو عقدو چې د مکتب په وړاندې 

 یی لري، پاکويل  نيش. 
د    - ته  اسالم  ایدیولوژي،  طالب  د 

د   اړوي.  پام  کچه  په  نړي 
رسه  پالنې  وطن  او  ناسیونالیزم 
محدوده  په  اسالم  مکتبي،  سمبال 
بنیاد  پدی  ایساروي.  کې  جغرافیا 
نه   آساين  په  رسه  مکتبي   له  طالب 

 جوړیږې.
 رسه تعامل د طالب  په صفوفو کې حساسیتونه راپاروي. له روڼفکرو  -

طالب مرشان اړتیا احساسوي چی د انشعاب د مخنیوي په مقصد، د 
 خپلو محافظه کارو لیکو رضایت ځان رسه وسايت.  

طالبان ټول پدې باندې د نظر یووالی لري چې د سیاسې قدرت انحصار  
 د هغوي د قربانیو په بدل الهې پاداش دي.  

 
: ګرچه پوښتنې به رسه نژدې وي پوښتنه مې دا ده  محمد طا رق بزګر

 چې له طالبانو خو په خپل مالتړ  پښېامنه نه یاست؟ 
تره کی  یو    : استاد روستار  پوهنتون کې د حقوقو د  په  تره کي  عثامن 

په ضد د اصولو نه دفاع کړې ده. په   نکې په حیث د اشغال او تیرېو ښو 
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د  او  پوهنتون د حریم  د  پرنسیب  او  اصول  باید  ایز حالت کې  جګړه 
ته  الس  جنګیالیو  غوښتونکو  آزادي  او  ووځي  څخه  کچې  له  تیوري 
ولویږي او د دوي مبارزې ته مرشوعیت وبښي. طالب جنګیايل د دغه 

ې څخه برخمن  اصولو انسانې ظرفیت وو چې باید زموږ له مسلکي مرست
 شوې واي.  

پالو   وطن  د  راتګ  واکمنې  نوې  د  ځاې  په  نظام  السپوڅې  مخکني  د 
افغانانو د پاره زیرې وو. په دا  لږه موده کې د طالبانو په حکومتويل  
نه ښکاري چې د پښیامنې  پام وړ  او غلطې دومره د  نیمګړتیاوی  کې 

 المل وګرځي. 
حصار څخه ونه باسې، خو که طالبان سیايس قدرت د خپل تحریک د ان 

کورين مرشوعیت ته  پام وانه ړوي، مکتبیانو رسه تعامل ونکړې او ملې  
خاینانو رسه معامله وکړي، دا احتامل شته چې ما غوندې طالب پلویان  

 د مخالفینو د نوې جبهې د جوړیدو پریکړه وکړو. 
جهالت   د  دا  وتړلې.  دروازې  لیسو  د  پر وړاندې  نجونو  د  طالبانو  نن 

ونکې نښه ده، چې د طالب دښمنانو ته تبلیغايت اومه مواد برابروي وران 
 او طالب پلویان د طالب مالتړ څخه پښیامنه کوي. 

: په تیرو شلو کلونو کې تاسو د طالبانو مالتړ او د  محمد طا رق بزګر
درلود چې له هیچا   ځامریکا او ناتو د قواو په ضد ښکاره او واضح دری 

پټ نه دی. ایا په تیرو شلو کلونو د کوم ډول تهدید او یا ستونزو رسه  
 مخامخ شوی یاست؟ 

په تیرو کلونو کې درې ځلی افغانستان ته والړم.    :استاد روستار تره کی
د مخکنې حکومت په وخت کې د سیايس فعالینو رسه زما متاسونه او 

کل وی.  الندې  کنرتول  سخت  تر  راته  اړیکې  ګواښونه  تیلفوين  کله  ه 
 رسیدل. یو وار د اختطاف له خطر ځینی بچ  شوم. 

د مېډیا او مطبوعاتو په ساحه کې د طالب دښمنانو ما غوندې کسان د  
نکتایی پوشه طالب په نامه یادول او د ښکنځلو او تحقیر نه ډک لفظونه 

 یی نثارول.    
د یو ډاکټر او د پوهنتون او سیايس علومو د    : تاسومحمد طا رق بزګر

یو مشهور استاد او د یوې لویې علمي کورنۍ د یو غړي په توګه چې 
خپل وطن او  لویدیځ درته ښه معلوم دی، د یوویشتمې پیړۍ د علمي 
او تخنیکي غوښتنو ته په کتو ایا د افغانستان په شان هېواد واک چې د 

کولی يش د وخت او زمان غوښتنې طالبانو په الس کې دی دوی به و 
 درک او ځواب کړي؟

په وروسته پايت هیوادونو کې کلتوري واټن د   :استاد روستار تره کی 
یر زیات دي. د دیني مدرسو په درسې  ډکلیوايل او ښاري ژوند تر منځ   

. طالب د کلیو نصاب کې چه طالب سبق ویلې عرصې علوم ځاې نلرې

عرصی علومو  پرتهاو بانډو څخه رس راپورته کړې او د دیني پوهاوي نه 
 کې الرسيس نلري. 

مه پیړې کی عرصې علوم د ښې او اغیزمنې حکومتولې بنسټ ۲۱په   
جوړوي. بناً اړینه ده چې طالب د قدرت د انحصار لیونتوب پریږدي 

ورکړي. د طالب   او په حکومت کې تکنوکراتانو او متخصصینو ته ځاي
او غیر طالب د ترکیب  څخه ښه حکومت چې د امنیت د تأمین جوګه 
يش، د بهرنيو  له خوا په رسمیت وپیژندل يش او د مرستې د جذب  

 وړتیا ولري، جوړوالي شو.
بزګر رق  طا  د محمد  کله چې  توګه  په  استاد  یو  د  پوهنتون  د  تاسو   :

ربې اورئ څه احساس درته طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر نظرونه او خ
 پیدا کیږي؟

د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر خربې د اهل   : استاد روستار تره کی
تر یوې اندازې پورې له واقعیتونو رسه اړخ لګوي: په    پوهنتون په آدرس

تیرو نظامونو کې پوهنتون د مختلفو ایدیولوژیو د تقابل مرکز ګرځیډلې 
په بشپړه  او  ایښې  ته  یوې خوا  اکادمیک ماموریت  پوهنتون خپل  وو. 

 توګه سیايس شوې وو.
 په څلور لسیزو کې دا د پوهنتون فارغان وو، چې د بهرنیو اشغالګرو 

قوتونو په زور پر خلکو باندې واکمنان شول او ناورین وزږید. نور محمد  
تره کي، بربک، نجیب، رباين، کرزي او غني  د پوهنتون فارغان او د  
بهرنيو جاسويس شبکو فعالین وو چې خپل ګور او ایامن یی په پردیو  

و په  ټخرڅ کړې وه او د بهرنیانو په خدمت کې د افغانستان د ميل ګ 
 تعاملیدل.  ضد اس

خو د لوړو زده کړو وزیر باید د پوهنتون د ټولو فارغانو په پته چره یي 
ډزې نه واي کړې: پوهنتون د ناوړو تولیداتو په څنګ کي، د افغانستان 
د رښتینو بچیانو چې د استبداد او بلواکي پر ضد د مبارزې ریکاردونه  

 لري زانګو ګڼيل شو.  
اروان  د استادانو هغه اتحادیه ده  چې  د پوهنتون د مبارزاتو وروستي  ک 

د شورویانو د یرغل په پیل کې زما په رسوايل  د اشغال ضد دریځ ونیو 
 او قرباين يې ورکړه.  

ښوونیز سیستم او لوړې زده کړې کې  : په افغانستان  محمد طا رق بزګر
داسې خو نه ښکاري چې د   ستاسو په نظر کومې خواته روانې دی ایا

 افغانستان تعلیمي سیستم د سقوط خواته روان دی؟
د افغانستان راتلونکې تعلیمي نظام د کمیت او  :استاد روستار تره کی

د  که  لري:  تړاو  پورې  ترکیب  حکومت  راتلونکې  څرنګوالې  کیفیت 
طالبانو اوسني » مأل کرايس « حکومت دوام وکړي، دا احتامل شته  

تاوان څه بدلون راوستل چې په دريس  نصاب کې د عرصي علومو په 
يش. خو که د مالیانو او تکنوکراتانو څخه حکومت جوړ يش، د امکان  
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نه لرې نده  چې دريس نصاب  د روحانیت او مدرنیته په سمبول بدل 
 يش. 

طبقې تېښته او وتل   : د یو هېواد څخه د تعلیم یافتهمحمد طا رق بزګر
به د افغانستان په شان یو جګړه ځپلې او وروسته پاتې هېواد له پاره په  

 لنډ او اوږد مهال کې څه وي؟ 
بیرته پاتې هیوادونو د پاره د مغزونو تیښتی ته   :  استاد روستار تره کی

پیړي جګړی   نیمی  مخی  له  اټکل  د  کیږي.  کتل  سرتګه  په  ناورین  د 
ا متخصصین  زره  تکنوکراتان سلهاو  و 

دیته اړ کړل، چې بهر ته کډه وکړي. د 
متخصصینو ډله ایز مهاجرتونه  افغاين 
ټولنه له ټولنیزی نا انډويل رسه مخ کړه 
نتیجه کې محافظه کار قوتونو  په  چي 
په   افغانستان  د  ومومندله.  براليس 
پیاوړې  طالبانو  د  کې  ستیج  سیايس 
راتک زموږ د ټولنې د نا انډويل زیږنده 

 .ده
د ټولنیزی نا انډويل رسه مقابله وخت  
ته اړتیا لري چې په ترڅ کې یې عرصي 
افغاين  او  يش  واړول  پام  ته  معارف 

 متخصص کدرونه وطن ته راستانه يش.  
: افغانستان ته خو د تلو اراده نه لرئ او که لرئ یې  محمد طا رق بزګر

 هدف مو د تلو څخه څه دی؟ 
نه غواړم پدې حساس وخت کې چې طالبان په    :استاد روستار تره کی

کور د ننه او د باندې له انزوا رسه مخ دي او مسلکي کسانو مشورتې ته 
باید معلومه يش چې طالب د   اړتیا لري هغوې یوازې پریږدم.  خو دا 
 نکټایي پوش خربه اوري که نه ؟ 

مني څه انګیزه لريل  ښ: له ميل بیرغ رسه د طالبانو دمحمد طا رق بزګر
 يش ؟  

یو شمیر طالبان نه یوازې له ميل بیرغ رسه بلکې :  استاد روستار تره کی
له نورو ميل جوړښتونو )لکه لویه جرګه، ميل شورأ( او ميل شخصیتونو  
)لکه امان الله خان( رسه مخالفت لري. د مخالفت وجهه عقیدوي او  

 يل شو: ڼایدیولوژیک ګ
معنا چې د طالبانو یوه ډله د اسالمي نړیوال جهاد   ایدیولوژیک پدې  -

د تفکر تر اغیز الندې د ميل جغرافیا څخه پورته د اسالمي انقالب د  
 پاڅون په خیال کی ډوب دي. 

نظام هغه دي چې د   - ایډیال  پاره  عقیدوي پدې ډول چې طالبانو د 
د    شوراي اهل حل او عقد، امرباملعروف، کفر او اسالم، حالل او حرام 

ضوابطو په چوکات کې جوړ يش. طالبان د دغه نظام د چینل له الرې  
رسه چې پوله نه پیژين، تړي. پدې تعامل    ۍځان د پراخی اسالمي نړ 

 کې ميل تفکر حاشیي ته لویږي. 
د ميل بیرغ رسه د طالبانو مخالفت سیايس اړخ هم لري: د آي، اس، آي 

تونو د ضدیت په دریځ  ميل ارزښ  -یو شمیر روزل شوې طالبان د افغاين
په افغانستان کې د پاکستان اجندأ مخته وړي: پاکستان مته لري چې 
طالبان سوچه اسالمي تحریک او د ميل تفکر او ارزښتونو نه بی برخې 
پاته يش. تر څو چې د اسالم د لښکر په  
جغرافیا   ميل  د  افغانستان  د  روحیه 
کې(   کشمیر  په  )مثالً   لرې  څخه 

 وکارول يش. 
بزګر رق  : ځینې کسان چې محمد طا 

ميل  بیرغ،  ميل  افغانستان  د  حتی 
رسود او د افغانستان نوم نه مني، حتی  
ځان افغان نه ګڼي او د تیرو شلو کلونو 

کې د واک ډیره برخه د همدوی په الس  
کسانوه دغه  مقاومت    ،  ميل  د  اوس 

خربې کوي ایا له دوئ څخه به څه جوړ  
څه د    يش په داسې حال کې چې د هر

څه   به  اوس  آیا  کړل  ونه  څه  بل  پرته  تېښتې  له  یې  پر وخت  درلودلو 
 وکړای يش؟  

د طالبانو په راتک رسه ګڼ شمیر لنډه غران،   :استاد روستار تره کی 
بهرنیو  د  چې  کاران  جنایت  او  قاتالن  حرفوي  جنګساالران،  خاینان، 

نه قوتونو په غیږ کې سیايس  تشخص موندلې وو د بازخواست د ویرې 
عدالت  اسالمي  د  ځان  چې  طالبان  وتښتیدل.  رسه  پیسو  ډیرو  د 

ي باید د ټولو غلو او جنایت کارانو رسه د حساب او کتاب  یمخکښان  ښ
ملړي خو  کړي.  رامنځته  سیستم  یو  تصفیې  کورين   د  د  باید  طالب 

مرشوعیت خاوند يش تر څو چي د یو پیاوړې حقوقي دریځ په بنسټ 
 باندې جنایتکارانو پر خالف جګړې ته ورداخل يش.

جاسوسی   بهرنیو  د  جنایتکاران  او  جنګساالران  کې  بهر  په  اوسمهال 
شبکو په خدمت کې دي او د طالبانو په ضد استعاملیږي. طالبانو ته 

ه وخته پورې ادامه ولري چې طالبان د  تکنوکراتانو مزاحمت به تر هغ
 رسه په ګډه د رسمیت پیژندنې  وړ یو حکومت نه وی جوړ کړې. 

: یو زیات شمېر افغانان په دې نظر دی چې نظام او  محمد طا رق بزګر
د تیرو شلو کلونو السته راوړنې په دوحه کې د امریکا او طالبانو خربو 

افغان حکومت امریکا څنډې ته کړ او په پایله  او موافقې له منځه یوړې،  
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کې یې نظام طالبانو ته د پاکستان او طالبانو رسه د یوې موافقې له الرې 
 . تاسو تر کومه د دې نظر رسه موافق یاست؟ ل شووسپار 

 څو ټکو ته مو پام اړوم :  : استاد روستار تره کی
م کال راهیسې کله چې د نظامي ائتالف نورو هیوادونو    ۲۰۱۴امریکا د    -

ته  نتیجې  وویستل، دې  افغانستان څخه  له  پوځیان  پسې خپل  بل  یو 
ورسیده  چې جګړه په یوازیتوب مخې ته نشې وړي. دغه واقعیت چې  
د امریکا  لښکر هرو مرو د افغانستان څخه وځي، د امریکا او طالبانو 

او نشو. طالبان د تر منځ د  پاتې  په موده کې پټ  ږد مهالو مذاکراتو 
 امریکا پوځ وتلو ته په انتظار کیناستل. 

امریکا د مذاکرايت پروسې په موده کې کابل اداره د دې د پاره څنډې    -
بهرنیو  له  پایښت  اداری  کابل  د  پوهیده چې  باندې  پدې  کړه چې  ته 

د منسوب  ته  کابل  او  شوې  تړل  رسه  حضور  د   قوتونو  پالوې  سولې 
مذاکراتو نه د »طال چال« )دفع الوخت( د السوند په توګه کاروي تر 
څو چې امریکايي پوځ په افغانستان کې پاتې يش. بناً که  په مذاکراتو 

نه ته  ، د سولې خربې به هیڅکله پايته یوا  يکې کابل اداره رشیکه شو 
 وی رسیدلې. 

متام شو: ميل خاینان او کابل اداره څنډې ته سپارل زموږ په خیر     -
جنایت کاران چې غوښتل یی د سولې نه وروسته په حکومت کې ونډه 

 ولري،  د پروسې څخه لرې شول. 
په هر حال ! امریکا افغانستان باندی د نړیوالو قوانینو خالف یرغل وکړ 
او د هیواد نه په غیر مسئوالنه ډول وتښتیده. امریکا د دې په ځاي چې 

یژين او د افغانانو څخه معذرت وغواړي په امریکایی  خپل مسئولیت وپ
 بانکونو کې د افغانستان کنګل شوې پیسې غال کوي. 

 مو نظر څه دی؟کې : د طالبانو حاکمیت په باره محمد طا رق بزګر
تره کی او طالب مرشانو  ښودلې چې سیاسې  : استاد روستار  ټولنیز   ،

د   دوي  شې. خو  کويل  اغیزمن حرکت  خواته  دریځ  اعتدايل  فرهنګي 
 لیکو تر فشارونو الندې اعتدال خواته په ډیر احتیاط  ګامونه اوچتوي.

خپلې  د  چې  کله  طالبان  نکړي:  تکرار  تجربه  تیره  باید  ټولنه  نړیواله 
ه ملړين واکمني په دوره کې منزوي او له کلکو اقتصادې بندیزونو رس 

مخ شول، نو د زور زیايت په وړاندې یی غربګون وښود. د دوي دریځ  
باندې یی د جنایت نه ډک  بتانو  بامیان په  دومره رادیکال شو چې د 

 برید وکړ.
والړ   بنست  پر  تفاهم   او  تعامل  د  رسه  طالبانو  له  باید  ټولنه  نړیواله 

 سیاست وچلوي. 
اوسنی وخت کې څه  : افغانستان ته جدي خطر په  محمد طا رق بزګر

 دی؟

که ناوړه خطرناکه  اقتصادي حالت دوام وکړي   :استاد روستار تره کی
د   خوأ  له  امریکا  د  کیږې.  اړ  ته  مهاجرتونو  ایزو  ډله  هم  نور  خلک 
افغانستان د پیسو غأل  چې په حق ورته اقتصادي تروریزم نوم ورکوالی  

 ه کړیده. شو راتلونکې ته د ناهیيل او عدم اطمینان  فضأ رامنځت
عدم   کورين  او  انزوا  دیپلوماتیکه  طالبانو  د   خطر  بل  ته  راتلونکې 
تر   تولنې  نړیوالی  د  افغانستان  وکړي  دوام  که  چې  دي  مرشوعیت 

 دیپلوماتیکو او اقتصادي فشارونو الندې ال ډیر تاواين کیږي.  
: د طالبانو ستونزه څه شی دی؟ نړیوال د دوی په  محمد طا رق بزګر

 ږي او که دوئ نړیوال نه يش درک کوالی؟ خربه نه پوهی
په افغانستان کې دوه نړي رسه په تقابل کې دی:   : استاد روستار تره کی

اسالمي نړي چې په نا حقه طالبان یی استازیتوب ځانته منحرصوي او 
 غیر اسالمي نړي چې لویدیځ د هغې د رسوايل ادعا کوي. 

نړيو   دوه  د  خاطرې،  جنایتونو  د  ښکیالک  د  کې  هیوادونو  اسالمي  په 
باوري فضأ رامنځته کړې. د دواړو تر منځ ګډه ژبه هغه   نا  ترمنځ  د 
تاليف  خاطر  په  غلطیو  تیرو  خپلو  د  لویدیځ  چې  کیږي  راپیدا  وخت 
او غرور د  تحکم  د  ملتونوپه وړاندې  نورو  د  اقدامات وکړې.  جویانه 

ته یغام شوې طبعي دربار نه ښکته يش .  بیوزلو مخکنیو مستعمراتو 
 شتمني د مرستې په ډول ورکړي. 

کاله کې امریکا او ملګرو يې د یو فاسد حکومت چې لویه برخه    ۲۰په  
وکړ.  مالتړ  وه،  شوې  جوړه  څخه  جنایتکارانو  او  خاینینو  ميل  د  يې 

د    اوسمهال هم امریکا د افغانې فاسدو کسانو تر شأ والړه ده او هغوي
طالبانو پر ضد استعاملوې. له دینه معلومیږې چې دا لویدیځ دي چې 

 د طالب په ژبه نه پوهیږې.
: د طالبانو د تیرو اتو میاشتو کارونو ته په کتو ایا د  محمد طا رق بزګر

 طالبانو واکمني به دوام وکړي؟ 
کی تره  روستار  پیاوړې خوزښت   : استاد  یو  د  د   طالبان  توګه چې  په 

افغانستان د نفوسو په قومي ترکیب کې ډیره کي شمیرل کیږي، په واک  
  ه ملیارده ډالرو په بی  ۶۰نه    وباندې قبضه ولګوله. طالبانو ته  د یرغلګر 

زوره  سیاسی    په  پاتې شوی. طالبانو   په میراث  غنیمت شوې وسلې 
د واک نه    قدرت تر السه کړ او یوازې د  یو زبر ځواک د زور له الرې
يش چي    ۍلرې کیداي يش. زه خو دا احتامل چې امریکا دومره لیون 

 بیرته افغانستان ته راوګرځي نه وینم. 
: ایا د طالبانو د واکمنۍ پر وړاندې جګړه د حل الر  محمد طا رق بزګر

ده او که افغانان نور په هر حال له جګړو ستړي دي؟ که طالبانو د افغان  
نه مني لکه تر اوسه چې طالبان هر څه په  ولس د اکرثیت غوښتنې و 

 خپله خوښه مخته وړي نو حل الر ستاسو په نظر څه ده؟ 
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تره کی روستار  رادیکالیزه   : استاد  طالبانو ضد جګړه د طالبانو دریځ 
کوي. طالبان د بنسټ پالو ډلو لکه القاعده، داعش، سپاه صحابه، لشکر  

 او ... ملنې ته غورځوي.   طیبه
طالبانو په لږه موده کې د پام وړ مثبت کارونه هم کړې: د پوهنتونو  
دروازې خالصی شوې. د مطبوعاتو آزادي د ښځو په ګډون په ښه انداز 
لیدل کیږي. د معتادینو د معالجې پروګرام په جدیت تر الس الندې 

 ده. مامورینو ته معاشونه رسیډلې. 
د طالبانو د لنډ مهاله حکومت رسه مخ یو چې باید خپل   له بلې خوأ موږ 

واک نوې حکومت  ته وسپارې. زموږ د غوښتنې کچه باید  د لنډ مهاله  
 حکومت د  حوصلې څخه ډیره نه وي. 

په هر حال ! د یو پراخ  بنسټ حکومت د جوړیدو په مته  چې په کې د 
اید پر طالبانو طالبانو څنګ ته متخصصین او تکنوکراتان ونډه ولري، ب 

م سیايس،  دیپلوماتیک،  دوام ېډباندې  فشارونه  مطبوعايت  او  یاتیک 
 ومومي.  

نړيواله ټولنه باید طالبان د یو سیايس واقعیت په توګه ومني او د هغوي   
بدیل پسې ونه ګرځي . د طالبانو  رسه د مکافاتو او مجازاتو پر بنسټ 

 باندې سیاست وچلوي.  
بزګر رق  طا  په  محمد   :

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

 وکړي؟ 
کی تره  روستار    : استاد 

حالت  بد  ډیر  په  افغانستان 
او   سولې  د  لري.  قرار  کې 
مو   چې  چانس  اوسني  ثبات 

و  په  نباید  برخه شوې  ړیا   په 
 له السه ورکړو.  

د اوسني واکمني رسه جوړونکې مخالفت چې خیر غوښتنې په کې وي  
د ټولو افغانانو حق او وجیبه ده. خو د قوم او سیمې د جذباتو پر بنأ   

 دشمني د توجیه وړ نه ښکاري. 
طالب ځواک د افغانستان د تباهي او بربادي په وړاندې پر واقعیتونو 

بدیل باندې والړ غربګون دي.   بل  او سولې  امنیت  نه جأل د  د طالب 
 نلرو.

د   باید  لري،  دوسیې  شیطنت  او  خیانت  د  چې  کړیو  دښمنو  طالب 
ونه  السوند  شبکو  جاسويس  بهرنیو  د  ضد  پر  ګټو  ميل  د  افغانستان 

 ګرځي.
ته غاړه  ټولنې مرشوع غوښتنو  نړیوالی  اړینه ده چې طالب واکمن د 

د ارزښتونو په وړاندې   ۍ. د دین او مذهب په نامه د متمدنې نړ کیږدي 
تقابل ته د پاي ټکې کیږدي. د تکنوکراتانو او متخصصینو په ملګرتیأ د 
اوسني ميل او اسالمي نظام بنسټ پراخه کړي. د کورين مرشوعیت او 
څخه   انزوا  د  نظام  او  کړي  برابره  زمینه  پیژندنی  رسمیت  بهرين 

  وژغوري. 
: د طالبانو د صحرایي محکمو په اړه مو نظر څه دی رق بزګر  محمد طا

په داسې حال کې طالبان هیڅ  ډول صحرایی محکمې نه مني او وایی  
 هر څه ګل او ګلزار دی او د هر څه د طالبانو د دښمنانو تبلیغات دی؟

کی تره  روستار  اوږد   :استاد  چې  هیوادونو  هغو  د  محاکمه  صحرایی 
مهاله جګړه یی له رسه تیره کړیده، طبعي پدیده ګڼيل شو. صحرایی  
تر هغه  او  باندې راڅرخي  پر محور  محاکمه د شخيص غچ اخیستنې 
وخته پورې به دوام مومي چې جګړه پايته ورسیږي، حکومت ثبات او  
تیر   او دولت  پیدا کړي  مرشوعیت 

جنایت  او  محکمې   مجرمین  کاران 
 ته راکش کړي. 

کتاب    او  حساب  رسه  مجرمینو  د 
هغه وخت د فردي غچ اخیستنې د 
انتقالیږي  ته  دولت  څخه  چوکات 
مرشوعیت  او  ثبات  واکمني  چې 

 ولري.
بزګر رق  طا  هېواد محمد  یو  د   :

ته وایي؟  نظره څه  له  ازادی ستاسو 
ازاد  وطن  موږ  وایی  طالبان  چې  دا 

ه وږی یا  کړی نور مو الله مل شه ک
نه   مسئولیت  زموږ  نور  یاست  ماړه 

 دی.
خدای انسان ته د خیر او رش د تشخیص او د   :استاد روستار تره کی

ژوند د چارو د تنظیم  عقيل او فزیکي وړتیا وربښلې ده. دا چې انسان 
او خداي ورکړې   پدې مته چې خداي تعالی روزي رسوي حرکت ونکړي

 ظرفیتونه په کار وانچوي د دیني تفکر رسه اړخ نه لګوي.   
دا ذهنیت چې خپل اړتیاو د پوره کولو په مقصد خداي مهرباين ته په  
حالت  خطرناک  کې  حکومتولې  په  ونکړو  حرکت  او  شو  پاتې  انتظار 

 رامنځته کوي:  
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ه خداي ته د واکمنانو د بیکفایتي او ناوړه اعاملو مسئولیت نعوذ بالل
 حواله کیږي نه حکومتي مسئولینو ته.  

: که لږه شخيص پوښتنه وکړم نن سبا په څه بوخت محمد طا رق بزګر
 یاست او څه کوئ؟ ورځني فعالیتونه مو څه دی؟ 

له    په مطالعه  تیروم. د مېډیاوخت  زه زیاتره    :استاد روستار تره کی
 الرې د زخمي هیواد حالت تعقیبوم. 

یو کتاب   د  زما  اړه  په  پیښو  افغانستان د وروستیو  د  کاله مخکې  څو 
 ملړي ټوک چاپ شو. که ژوند پاتې وو د کتاب دوهم ټوک بشپړوم. 

کلونو راپدیخوا د   ۳۵: د دعوت رسنیز مرکز چې له محمد طا رق بزګر
ظر زموږ د کارونو په ناروې له هېواده فرهنګی فعالیت کوي ستاسو ن 

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

 کوالی شو؟ 
د اشغال له وخته تر اوسه پورې په    زه د روسانو  :استاد روستار تره کی

دغه  د  لرم.  همکاري  قلمي  رسه  مرکز  رسنیز  دعوت  د  توګه  منظمه 
 همکاري دوام څو الملونه لري: 

نلري. دا د لیکوال د نظر د   ېسانسور د دعوت په خپرونو ک   - ځای 
ي نښه ده چې یې دعوت خپرونه  د عقده یی خپرونو د کړنالرې و درنا

 نه جال کوي. 
د ميل او اسالمي ارزښتونو د دفاع په دریځ کې له آزمون نه دعوت    -

 بریايل وتلې دي.
د دعوت د اخبار او د سایت ډیزاین ښکلې او ستندرد بڼه لري. د    -

پرتله   په  خپرونو  نورو  د  دعوت  کې،  برخه  په  تصنیف  د  موضوعاتو 
  متشخص ښکاري. 

 خو دعوت لږه نیمګړتیا هم لرې:   
 ونو رسه د مرکو برخه نه په سرتګو کیږي.د افغاين سیايس شخصیت -
علمي او مستندو لیکنو چې باید  د سایت په ملړي مخ کې په دایمي   -

 توګه ثبت شوې واي نه لیدل کیږي.
یو مطلب د سایت تر مختلفو عنوانو الندې په تکرار ځاي نیيس او په    -

 کې ګڼه ګوڼه جوړوي. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 دین، رشیعت او حکومت 

 آیا کولی شو د دین په نامه حکومت وکړو؟
 

 

 لیکوال: داکرت نوراحمد خالدی 
 ژباره: داکرت منیر احمد

کې   سیاست  په  او  حکومت  نامه  په  رشیعت  او  دین  د  شو  کوالی  آیا 
 مستقیمه السوهنه وکړو؟ آیا پدی برخه دینی الرښوونی موجود دی؟

راتلونکې دین او رشیعت د برشیت لپاره الرښوونې دي ترڅو انسان د  
لپاره له داخلی ذهنی تلوسو نه خوندي وسايت، د هغه د معنوی کامل  
ته د رسیدو رسه مرسته وکړی او د اخروی نیکمرغي الره ورته هواره 

 کړي.
آیا د حکومت جوړول او سیاستمداری یو دنیوی کار دی چې یوازې په  

 دې نړۍ پورې اړه لري؟
د طالبانو د رسیدو رسه دا په افغانستان کې د دوهم ځل لپاره واک ته  

رضوری ده چې یوې مهمې مسئلې ته چې د حکومت او دین موضوع ده 
 پاملرنه ويش. 
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د اسالم په اهل سنت کې د شیعه مذهب په خالف مسئله د امامت په  
نوم نده او نه مطرح کیږی. هیڅ سلطان، امیر، پاچا، ولسمرش، د دولت  

پیغمرب په نوم حکومت    ريیس یا امیراملومنین نشی کولی د اسالم د
 وکړی. 

امیراملومنین هم د نورو امیرانو، پاچاهانو، سالطینو او ولسمرشانو په  
څیر په خپل وخت یوازې د یوه هیواد حکمران دی. خالفت او حکومت  
په څیر د قدرت دبراليس،  نورو هیوادو  په اسالمی هیوادو کې د  هم 

نیرنګونو پر مټ والړ دی، نه  سیاسی ، نظامی ، حزبی، فرقه ای او نورو 
 د الهی احکامو پراساس. 

د سنی مذهب په ټولنو کې د امامت او والیت فقیه مقام وجود نلری، 
  ، امیرانو  ځینو  د  او  دی  امر  طبیعی  یو  بیلوالی  سیاست  او  دین  د 
سالطینو او خلفاو د ادعا خالف د حرضت پیغمرب له رحلت نه وروسته 

یاست اړ دین ترمنځ بیلوالی موجود ؤ. په څوارلس سوو کلونو کې د س
 په دې برخه کې باید دوه اساسی اصول په پام کې ونیول شی: 

الف: خدای انسان ته فکر او خرد ورکړی ترڅو په دې نړۍ کې د ځان  
د  تنظیمذکړي.  چارې  دنیوی  کړي، خپلې  هواره  الره  ژوندانه  د  لپاره 

ه د معنوی ودې هغې ترڅنګ یې رشیعت هم رالیږلی ترڅو له انسان رس 
په چارو کې مرسته وکړي او د اخرت الره ورته هواره کړي. له همدې 
او   لري  استقالل  کې  سمبالولو  په  چارو  دنیوی  خپلو  د  انسان  کبله 
رشیعت په هغو کې هیڅ ډول مداخله نلری، ځکه د هغه عقل له برکته  
ډلې   هغې  له  او  چارو  عقلی  په  یی  هغه  ورکړی،  ته  انسان  خدای  چې 

خودمختاره  حکوم کې  سمبالولو  په  چارو  ددنیوی  او  سیاست  او  ت 
 پریښی ترڅو هرڅه چې صالح وګڼي پیدا کړي. 

باطن رسه   له  انسانانو  د  ب: دین د خدای د رحمت ښکارندوی دی، 
رسوکارلری، هیڅ پوله او حد نه پیژين او هرډول فرقه ای، ډله ایز او یا  

همدې امله قهر، براليس نژادی او اقلیمی متایالت هلته ځای نلری، له  
او د زور تعمیل چې د سیاست او حکومت اساسی ځانګړتیاوې دي په  

 دین او الهي رشیعت کې ځای نلری. 
دا دوه تفسیرونه دتاریخی شواهدو په استناد د دین او سیاست د بیلتیا 
او د دین د حاکمیت د نظریې د ردولو لپاره ټینګ استدالل رامنځته 

 کوي. 
ل )محمد سعید عشاموى، االسالم السیاىس( چې د دین  یوه مرصى لیکوا

 او سیاست له تړاو نه سخت منکر دی داسې لیکي: 
خدتی غوښتل چې اسالم دین وی خو خلکو هڅه وکړه اسالم سیاست  
وګرزوي. دین پراخ او انسان شمول دی، خو سیاست محدود، لنډ، ډله 

ول د یوې  مار، سیمه ایز او موقتي دی. په سیاست کې د دین محدود
 خاصې ډلې او یوه خاص زمان په محدوده کې د هغه محصورول دي.

دین انسان د رشف او کامل تر ټولو لوړې پوړۍ ته جیګوی خو سیاست  
ترټولو ټیټې غوښتنې په هغه کې راپاروي. د دین په نامه سیاستمداري 
او یا په سیاسی بڼه دینداري ، دین دایمي شخړو او جګړو، حزب بازی 

 بلوونکو نښتو ته هڅوي.او اور 
برسیره پر دې موخو ته رسیدل پر چوکیو کیناستلو ، د غنیمتونو په غال  

 او د وجدانونو په ځپلو کې ویني. 
برسیره پر دې د دین سیاسی کول یا د سیاست دیني کول یوه هڅه ده  
چې  دی  عمل  منطقه  بی  هغه  یا  کوي  تررسه  یی  فجار  او  ارشار  چې 

او د هغو د    جاهالن یې کوي ځکه الره ته خالصوي  فرصت غوښتونکو 
ناوړه کړنې په قراين ایاتو توجیه کوي. د هغو حرص او طمعې ته رشعي 
رنګ ورکوي او د هغو تیروتنې د ایامن تر څادر الندې پټوي او هرډول 

 وینه تویونه، ظلم او تیری یو جهادي عمل بويل.
ت  هغه د رسالت په وخت کې د حکومت په باب چې شخصا د حرض 

 پیغمرب اکرم )ص( په اراده کې ؤ داسې لیکي:
)ص( په الس   دحرضت محمد   کله چې د مومنینو سیايس مرشتوب د

کې ؤ د وحیې هدایاتو او د هغه له نظارت نه برخمن ؤ او هر اقدام یی  
چې تررسه کاوه د وحې مالتړ وررسه ؤ ترڅو وویل شی چې د اسالمي  

وردغاړې وه. او کله هم    عقیدې له مخې دا وحې وه چې سیاستمداري
خو  ده،  یې وحې  المل  کوي  پیغمرب  چې  هرڅه  کیدل  انګیرل  ډول  دا 
حرضت محمد)ص( ویل چې: دا زما ثوابدید او سیاسی انګیرنه ده او  
کله به یې چې د مشورو په وخت دا تشخیص کړه چې مخالفه رایه سمه  

وي کارو ده نو ویل به یې: انتم اعلم بشوون دنیاکم; تاسو په خپلو دنی
 ښه پوهیږی.

په حقیقت کې دا د خدای  نو  په مسامحت کې سم وي  تعبیر  که دا 
حاکمیت ؤ چې د وحې له الرې پلې کیدو. حاکم هم چې اکرم پیغمرب  
ؤ د خدای له خوا ټاکل شوی ؤ او مومنینو چې محکومین ګڼل کیدل د 
دې ټاکنې په وړاندې د اعرتاض حق نه درلود. نوځکه هرچا چې اسالم  

 نلی ؤ مجبور ؤ چې د پیغمرب هم د سیايس چارو د تدبیر لپاره ومني.م
خلکو دا ډول یوه حکومت ته چې له دین نه یې رسچینه اخیستې وه په  
خپله خوښه او اختیار رس ایښی ؤ او په رضایت رسه یې د هغه احکام  

 منيل ؤ.
د حرضت پیغمرب حکومت هامغه د خدای حکومت دی یعنی یو داسې 

پر دیني ارزښتونو او اخالقي اصولو والړ و هیڅکله هلته د  حکومت چې 
سیاست معمويل الرې چارې ندي کارول شوې. دا دحکومت یوه خاصه  
بڼه ده چې د حرضت محمد)ص( تر رحلت وروسته بیا ندی لیدل شوی  
او نيش جوړیدای. ځکه تر محمد وروسته بل نبی خدای مسلامنانو ته 

 ندی استولی. 
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کوي  ټولنيزې شبکې محتويات څرنګه اداره   

 

 قدرت الله هېوادپال لیکوال: 

روس او يوکراين جګړې يو تر ټولو سرته وسيله د خپلو تبليغاتو لپاره د 
ټولنيزو شبکو کارول دي، له هغې جګړې راديخوا په افغانستان کې هم  

ټوک، ډيرې   ټيک  انسټاګرام،  ټويټر،  فيسبوک،  اشخاص  او  ادارې 
کاروي، اکرثه  لپاره  او عقايدو خپرولو  نظرونو  نور د خپلو  او  يوټيوب 
او   اړيکې  يا شخص ډيرې  پاڼه  ټولنيزو شبکو کومه  وختونه کله چې د 
مالتړي ولري، نو هلته ورته د دې شبکو الګوريتمونو او کاري ډلو پام  

 نده کړنالرې پرې يو طرفه عميل کوي. رااوړي او خپلې اړو 

 
په نږدې وختونو کې يوټيوب د ډاکټر ارسار احمد کانال بند کړ، ډاکټر  
يو له مشهورو اسالمي مبلغينو څخه وو، او دوی وررسه دا دليل وايي  
چې په ټکساس کې د يهودانو پر يوه عبادت ځای شوي بريدګر د ډاکټر 
ارسار ويډيو او ليکچرونه اوريدل. وررسه د الجزيرې يوه څيړنې وييل 

پاڼو  وو چې   پر هغه  يا  اسالم ضد وي  د  ډيره  تر  فيسبوک کړنالرې  د 

د   يې  وړاندې  پر  خو  لري،  خپرونې  ضد  اسالم  د  چې  پټوي  سرتګې 
 يهوديت او عيسويت خپروونکو پاڼو رسه دومره جدي چلند نه کړي. 

همداسې په هند کې يوه څيړنه وايي، چې فيسبوک په ځانګړي ډول او 
ډو  عمومي  په  شبکې  ټولنيزې  د  نورې  حکومت  پي  جي  يب  هند  د  ل 

طبقې  ټيټې  هندو  د  لپاره  خوشحالولو  چارواکو  نظريې  هندو  حاکمه 
ته د   دليت او نورو محتوا اکرثه وختونه سانسور کوي او هغې محتوا 
نورو په پرتله نسبي ډير حساسيت ښيي چې د چارواکو د عضب سبب  

 ګرځيدای يش.
مديري محتوياتو  د  لپاره  رشکتونو  شبکو  يوه  ټولنيزو  ساتلو  توازن  د  ت 

کاروونکي ډيريږي  او هر څومره چې د دې شبکو  ده،  دوامداره هڅه 
همدومره د محتوا مديريت سختيږي. د ټولنيزو شبکو سرت رشکتونه 
لکه فيسبوک او ټويټر چې د ګټې سرته منبع يې د دوی د کانالونو له  

د   الرې د خلکو اعالنونه دي، نه غواړي داسې کړنالرې خپلې کړي چې
 خلکو پام ترې واوړي. 

هره ورځ په ميليونونه خلک پر ټولنيزو شبکو خپل نظرونه رشيکوي. ټول  
او   آزاروونکی  نور  سپکوونکي،  يې  به  ځينې  وي.  نه  ورته  رسه  نظرونه 
ځينې يې آن ښايي افراطي ګواښونکي وي. له دومره بیالبيلو نظرونو رسه  

 و الر ورکي کوي.پر مخ کيدو د دې شبکو استعاملوونکي انديښمن ا
يو لور ته د دې شبکو کاروونکي غواړي چې خپل نظرونه وړاندې کړي، 
څه چې يې پر زړه وي هغه ووايي او نه غواړي چې د دوی پر سيايس، 
پرې،   الرې  له  واکدارو  شبکو  ټولنيزو  د  نظرونو  اقتصادي  او  ټولنيز 

يني، دا سانسور يا فلرت يش، خو بل لور ته غواړي چې خرابه محتوا ونه و
نه مني چې نور هم دا حق لري چې څه يې پر زړه وي هغه ووايي چې له 
کبله به يې دوی ته ځينې محتوا نامناسبه، بې احساسه، ځورونکی يا آن  

 ګواښونکی ښکاره يش او له شبکو به وغواړي چې لريې يې کړي. 
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له دومره کاروونکو رسه، رضور نه ده چې ټول دې د محتوا پر ډول پر  
خوله وي، د يوې څيړنې له مخې، هغوی چې په څيړنه کې يې برخه    يوه

وه   بايد لريې    ٪۸۰اخيستې  مواد  يې غوښتل چې د کرکې خپروونکي 
ته د سپکاوي   يا جنسونو  نورو مليتونو، مذهبونو  په دې کې  يش، چې 

يې د شخړو، وژنو او نورو ويډيو لريې    ٪۷۳ټکي هم شامل دي، لدې رسه  
 ې د جنيس محتوا بندول غوښتل. ي ٪۶۶کول غوښتل او 

د ټولنيزې شبکې کانالونه رسه لدې چې پر انټرنيټ له هر بل خدمت  
له   مديريت  محتوا  جوړې  د  لخوا  کاروونکو  د  لري،  کاروونکي  ډير 
ځانګړی ننګونې رسه مخ دي. رسه لدې چې دا شبکې وايي چې د محتوا  

اروونکو او  مديريت لپاره ځانګړې ډلې لري، خو د دوی دا هڅې نه د ک
 نه د هيوادونو د خدمتونو د تنظيموونکو لخوا ستايل کيږي.

ټولنيزې شبکې تجاريت دي، دوی د خپلو کاروونکو له پاملرنې مايل ګټه  
اخيل، او د دوی وخت پر نورو خرڅوي، د دوی په جوړښت کې داسې 
څانګی او خلک شته چې هغوی د دوی تخنيکي خلکو ته د دې شبکو  

س پام  نورو کاروونکو  او  لوبو  ساعتريۍ،  رواين،  بیالبيلې  لپاره  اتلو 
 مشورې ورکوي، چې څرنګه وکوالی يش خپل کاروونکي بوخت وسايت. 
لريې   محتوا  کاروونکو  ځينو  د  دا شبکې  وغواړي چې  به  ښايي ځينې 
کړي، خو د محتواوو لريې کول ښايي هغه کاروونکی زړه ماتی او په  

هڅوي، چې د شبکې پر کاروباري اوږده کې يې د شبکې پريښودلو ته و 
 اړخ منفي اغيزه لرالی يش.

د   نو  سبب ګرځي.  مايل ګټی  د  دوی  د  ساتل  پام  همدا  کاروونکو  د 
محتوا مديريت يا محتوا لريې کولو يا نه لريې کولو تر ټولو اسايس رشط  
مايل اړخ دی، دوی ګوري که چريې د کومې محتوا د لريې کيدو له  

ه مخ کيږي نو پر هغې سرتګې پټوي. له همدې کبله له مايل ستونزو رس 
کبله هغه کاروونکي، تجاريت رشکتونه، عقيدې، هيوادونه، کاروبارونه 
او نور چې په اقتصادي توګه غښتيل وي، او د دې رشکتونو مايل ګټه 
ننګولی يش، د هغوی خوشحالولو لپاره دا رشکتونه ډيره هڅه کړي او  

 واقع يش.  نه غواړي چې د هغوی په بد اړخ کې
لدې رسه دوهم لوری د محتوا مديريت د ټکنالوژۍ کيفيت دی. نن 
سبا د محتوا پريکنده برخه د کمپيوټرونو او مصنوعي ځريکتيا د وسايلو  
له الرې اداره کيږي. د ټکنالوژۍ لخوا د محتوا مديريت دوه اسايس  
ننګونی لري، يوه يې زموږ په څري ژبو چې عريب رسم الخط کاروي او 

انټرنيټ دومره بارز حضور نه لري، هلته دا ټکنالوژۍ دومره ګټورې   پر
او وررسه بلدې نه وي، دوهم ټکنالوژي متايل او تعصب نه لري، نو هغه  
محتوا او کاروبارونه چې دې رشکتونو ته ډيره مايل ګټه راوړي هغه هم  
ځينې وخت د دې محتوا مديريت د دې ټکنالوژيو د الګوريتمونو ښکار  

نو هلته بیا دوی د خپلو ګټو ساتلو لپاره برشي قوا کاروي او دوی   کيږي،
 بيا د ادارو پر ګټه او شخيص متايالتو دا محتوا اداره کوي. 

 
د نړۍ له نيم زيات ولس انټرنيټي اړيکه لري او په دوی کې پريکنده  
اکرثيت يې ټولنيزې شبکې کاروي، هغه څه چې تاسې ته بد ښکاري يو  

ښه دي ته  چا  آنالين  بل  هم دی،  اړخ  کاروباري  محتوا  د دې  ، وررسه 
داسې ډير )بد( شته چې د ډيرو د عايد زيرمه ده، نو ځکه هر هغه څه  
چې تاسې آنالين وينئ رضور نه ده چې ستاسې د ښو او بدو پر قضاوت  

 او تله برابر رايش.
نه  همداسې د ټولنيزو شبکو هر څه رښتيا هم نه دي، هر څه پر دې 

ر تاسې اغيزه وکړي او په پای کې تاسې هم کوالی شئ له ارزي چې پ
واخلئ،  ګټه  سمه  رسه  ذوقونو  او  فکرونو  عقايدو،  خپلو  له  وسيلو  دې 
بیالبيلې څيړنې وايي چې ټولنيزې شبکې د خلکو پر روان او فکر اغيزه  
کړي، او دا اغيزه تر ډيره منفي ده، خو هغوی چې لدې وسيلو ګټور کار  

بيانوي(، پر هغوی د دې   اخيل )يعنې لږ يې کاروي او خپل فکر پرې 
 وسيلو منفي اغيزه کمه او اکرثه ورته خوشحاله وي. 

د دې وسيلو کاروبار پر شخړو، تضادونو، سپکاويو، جنجايل محتواوو او  
داسې څه چليږي چې برش احساسايت کړي، او منفي احساسات د مثبتو 

ځکه د دې وسيلو د کاروونکي  په پرتله ډير هڅوونکي او بازاري دي، نو 
( چې  شئ  پوه  بايد  توګه  ترې  (  ۱په  څه  کاروئ،  شبکې  ټولنيزې  ولې 

هغوی چې تاسې يې تعقيبوئ (  ۳پر تاسې څه اغيزه کړي. )(  ۲غواړئ. )
( او  ارزي.  تعقيبولو  پر (  ۴پر  ستاسې  کاروبارونه  دا  شبکو  ټولنيزو  د 

ارزي چې نور وخت او پاملرنې کاروبار کوي، آیا ستاسې وخت پر دې  
 پرې ګټه وکړي. 
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 میالدی  ۹از تأسیس اولین پوهنتـون دنیا توسط یک زن مسلامن در قرن 

 میالدی  ۲۱تا تالش برای محــروم ساخنت زن مسلامن از حق تحصیل در قرن 

 "ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا"

 
 نارص اوریا 

بشکل   جهان  پوهنتون  اولین  که  میدانید  آیا 
قرن قبل از امروز توسط یک زن    ۱۲معارص آن  

 مسلامن بنیاد نهاده شد؟ 

در قرن   پوهنتون   ۹زن مسلامن  اولین  میالدی 
قرن بعد حق تحصیل    ۱۲دنیا را تأسیس میکند و  

زن از طرف کسانی مورد سؤال قرار میگیرد که 
را پیروان دینی میدانند که اولین کلمٔه آن  خود 
بر هر   را  علم  و طلب  است  بخوان(  یعنی  )اقرأ 

  مسلامن فرض گردانیده است

پوهنتون   ترین  قدیمی  القرویین، 
دنیا که از بدو تأسیس تا امروز فعال  

تفوی  تحصیلی  درجه  و  ض  است 
میالدی توسط   ۸۵۹میکند، در سال  

یک زن مسلامن بنام فاطمه الفهری 
  .انگذاری شدیبن

ترین  قدیمی  معمول،  تصور  خالف 
در  بلکه  نه  اروپا  در  دنیا  پوهنتون 

فز که   (Fez) شهر  است  مراکش 
توسط یک زن مسلامن، بیش از دو 
پوهنتون   مشهورترین  از  قبل  قرن 
است.  شده  تأسیس  جهان  های 

قدیمی  معموالً   از  صحبت  وقتی 
میشود،   دنیا  پوهنتون  ترین 
مردم  بیشرت  ذهن  در  ناخودآگاه 
انگلستان آکسفورد  های   پوهنتون 

(Oxford) ایتالیا بولونیا  خطور  (Bologna) و 
یونسکو اسناد  طبق  مگر  و  (UNISCO) میکند، 

گینس جهانی  القرویین  (Guinness) ریکارد   ،
بر جا قدیمی ترین موسسه تعلیمی موجود و پا  

 .در جهان است

در سال   که  پوهنتون  توسط   ۸۵۹این  عیسوی 
خانواده  با  و  تولد  تونس  در  که  الفهری  فاطمه 
اش به مراکش مهاجرت منوده بود، در شهر فز 
تنها   نه  القرویین  شد.  تأسیس  مراکش  کشور 
است،   جهان  در  فعال  پوهنتون  ترین  قدیمی 
بلکه اولین مؤسسه ای است که توسط یک زن 
و آنهم یک زن مسلامن در آن زمان بنیاد نهاده  

 .تشده اس

گرچه بعضاً ادعا میشود که اولین یونیورستی در 
هند ساخته شده است ولی اسناد نشان میدهند  
که یگانه پوهنتونی که درجه تفویض میکرد و به  

شکل یونیورستی امروزی از روز تأسیس تا حال  
  .فعال است، هامنا پوهنتون القرویین است

کتابخانه آن نیز تعداد زیادی به این باور اند که  
 .از اولین ها در جهان است

 

فاطمه الفهری و خواهرش مریم بعد از فوت پدر  
و شوهر، رسمایه ای را که به ارث برده بودند در 
مؤسسٔه  اولین  اعامر  منجمله  خیریه  امور 
تعلیمی، کتابخانه و مسجد مربوط به آن مرصف  
و   ها  نسل  برای  تنها  نه  گزاری  رسمایه  کردند، 

ها   در  عرص  برشیت.  برای  جاریه  خیر  بلکه 
کتابخانه پوهنتون القرویین نادرترین و منحرص  
به فردترین نَُسخ جهان نگهداری میشود. این 
کتابخانٔه باستانی که ارزشمندترین آثار فرهنگی  
برشی را در خود دارد، دارای البراتواری است که  
آثار ارزشمند آنرا اپدیت و دیجیتلی ساخته تا نه  

ز گزند حوادث مصون باشد بلکه به سهولت  تنها ا
 .در دسرتس همگان قرار گیرد

و   تدریس  این مؤسسه تحصیلی سیستم 
در  علمی  مختلف  درجات  تفویض  و  اعطا 
رشته های متعدد تحصیلی مانند مطالعات 
یا   بیان  و  بدیع  نحو،  رصف،  دینی،  علوم 
هرن مباحثه و آئین سخرنابی را معرفی کرد.  

در  پوهنتون  چه  تعلیامت   اگر  روی  ابتدا 
ساحه   زودی  به  ولی  بود،  متمرکز  دینی 
به   و  منوده  وسعت  کسب  آن  تعلیمی 
تدریس منطق، ریاضیات، نجوم، طبابت و 

 .رشته های متعدد دیگر توسعه یافت

به دلیل طیف گسرتده موضوعات تدریسی  
ارائه   که  تعلیمی  نصاب  عالی  کیفیت  و 
از  محصلین  و  دانشمندان  میگردید، 

ج مؤسسه  رسارس  این  از  اسالم  هان 
نام  ثبت  آن  در  و  منوده  دیدن  تعلیمی 
میکردند. شهرت و محبوبیت آن چنان باال 
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گرفت که پوهنتون القرویین مجبور شد تا یک  
جذب   و  انتخاب  برای  سختگیرانه  سیستم 
شاگردان را اتخاذ مناید. این سیستم انتخاب، 
محصلین را ملزم میکرد تا قران را حفظ داشته و 

عمومی دا علوم  و  عربی  از  خوبی  آفاقی  نش 
کمک  اعطای  با  عرص  سالطین  باشند.  داشته 
بخصوص   هدایا  و  تحف  بالعوض،  مالی  های 
کتاب ها و نسخه های خطی از پوهنتون حامیت 
پوهنتون  که  شد  باعث  امر  این  میکردند. 
های   ساختامن  در  کتابخانه  چندین  القرویین 

و آثار اصلی و فرعی خود داشته باشد که کتب  
را در خود جای داده  تأثیرگذار بی شامر آنزمان 

 .است

کتابخانه تاریخی پوهنتون القرویین تا امروز به  
روی عموم باز است و دیپلوم اصلی “الفهری” 
را که در بدو تأسیس پوهنتون در چوب حکاکی 

 .شده بود، نشان میدهند

از  بیشرت  میزبان  حارض  حال  در  کتابخانه  این 
خط  ۴۰۰ در  نسخٔه  تاریخی  ارزشمند  نهایت  ی 

قران  خطی  نسخ  منجمله  مختلف  های  زمینه 
عظیم الشأن است. برخی از این متون گرانبها  
میالدی   چهاردهم  قرن  اثر  مهمرتین  شامل 
مؤرخ   آثار  از  “العرب”،  اصلی  نسخٔه  و  “املقدمه” 
ابن   جهان،  پیشگام  شناس  جامعه  و  شهیر 

( شناسی  ۱۴۰۶-۱۳۳۲خلدون  جامعه  و  مؤرخ   ،
یاد   شناسی  جامعه  علم  بنیانگذار  بنام  که 

 .میشود(، است

آثار معروف دیگر این کتابخانه“املوطأ” یا ”موطأ  
ترین مجموعٔه   قدیمی  از  امام مالک“ است که 
متون حقوقی میباشد که توسط امام مالک بن  

ه ق مدینه( جمع آوری گردیده  ۱۷۹  -  ۹۳انس )
است. این مجموعه هم احادیث، هم فقه و هم  

در  ح دارد. هامنطور که  را در خود  قوق اسالمی 
است،  رایج  معارص  عالی  تحصیالت  مؤسسات 
پوهنتون القرویین غرض ترویج تبادل معلومات 
و   ها  مناظره  منظم  بصورت  علوم،  توسعه  و 
سمپوزیم ها را دایر میکرد. این پوهنتون بر بنیاد  

آن معارص  مفهوم  به  عالی  تعلمیات  بنا    مفکورٔه 
 .یافته است

فضای  یک  ایجاد  الفهری  فاطمه  مفکورٔه 
اجتامعی بود که در آن امکان تبادل افکار متعالی 
برای تعلیم و تََعلُم فراهم گردد. بیمورد نخواهد  
فاطمه   بینش  و  ها  مفکوره  که  بگوئیم  اگر  بود 
های   پوهنتون  بسیاری  دادن  در مسیر  الفهری 
تأثیرگذار بوده است. مفکورٔه ساختار یک  اروپا 

و  بنی دیده  از آن  قبل  اد تحصیلی و مسلکی که 
بود   نشده  برای    - شنیده  اروپا  قارٔه  رسارس  در 

قرن های آینده منعکس شد. کشورهای اروپایی  
با مشاهدٔه پتانسیل عظیمی که در این سیستم  
تعلیمی وجود داشت، به رسعت مؤسسات علمی 
خود را بر اساس این مفکوره بناد نهادند. از جملٔه  

 رین آن ها میتوان از پوهنتون بولونیابرجسته ت

(Bologna)   میالدی در ایتالیا،   ۱۰۸۸که در سال
  ۱۰۹۶که در سال   (Oxford) و پوهنتون کسفورد

قابل   برد.  تأسیس شد، نام  بریتانیا  در  میالدی 
از دو  یادآوری است که هر دو پوهنتون بیشرت 
قرن بعد از پوهنتون القرویین پا به عرصٔه وجود  

 .دگذاشتن

موجودیت   تاریخ  طول  در  القرویین  پوهنتون 
خویش مکان دانشمندانی بوده است که جایگاه 
است،  محفوظ  جهان  در  امروز  تا  شان  علمی 
مانند محمد االدریسی )کارتوگرافر یا نقشه نگار، 
دوازدهم   قرن  مرصشناس  و  دان  جغرافیه 

بنام  -میالدی   جهان  نقشٔه   Tabula) سازندٔه 

Rogeriana)شه های او به اکتشافات اروپا ، که نق
  .در دوره رنسانس کمک کرد

تجمع   محل  القرویین  اینکه  الرغم  علی 
بود،  اسالمی  معارف  دانشمندان  و  محصلین 
دانشمندان ادیان دیگر را نیز جذب میکرد. یکی  
القرویین   پوهنتون  از  که  مسیحی  علامی  از 

(  ۱۰۰۳  -  ۹۴۶بازدید کرد، پاپ سیلوسرت دوم )
 .بود که عالقه زیاد به ریاضیات و نجوم داشت

سال   در  القرویین  پوهنتون    ۱۹۶۳معهذا، 
مراکش  معارص  پوهنتونی  سیستم  به  میالدی 
اضافه شد. خالف تصورات نادرست رایج، زنان  
در  میتوانند  و  توانستند  می  دو  هر  مردان  و 

سال   در  منایند.  تحصیل    ۱۹۶۵القرویین 
مؤ این  نام میالدی،  جای  به  تحصیلی  سسه 

القرویین، رساًم بنام پوهنتون القرویین مسمی 
  .گردید

آیه ای  به همگان معلوم است اولین  طوریکه 
که از جانب خداوند نازل شده کلمه ای )اقرأ(  
یعنی بخوان است که امر به آموزش و کسب 
گرامی   پیامرب  فرمودٔه  طبق  و  است  دانش 

ن فرض  "طلب علم )کسب علم( بر هر مسلام
َو   ُمْسلٍِم  كُلِّ  َعىَل  َفِريَضٌة  الِْعلِْم  »طَلَُب  است" 
ُمْسلَِمة«، علم بیاموزید ولو در چین هم باشد"  

ني  .«»اطْلُبُوا الِْعلَْم َو لَْو کاَن ِبالصِّ

با توجه به میزان بیسوادی و کم ارزش جلوه  
اسالمی،   کشورهای  بسی  در  معارف  دادن 

ما،    مخصوصاً  و عدم  کشور خود  این عقبگرد 
پیروی از اوامر و تعالیم دین برای هر صاحب 

 .خردی به آسانی قابل درک است 

از وضع موجود میتوان تخمین کرد که آنهایی  
که خود را مؤمن و معتقد میدانند تا چه حد 
به آموزه های دینی پشت پا زده و از اصول دین  

  .فاصله دارند

ین نقیصٔه  امید همه باهم در پی اصالح فوری ا
سعی   آن  رفع  در  و  کار شده  به  عظیم دست 

 .بلیغ به خرچ دهیم
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  ۍلومړن ۍد نړ 
 موسسه  يتعلیم 

 نارص اوریا 
لرغونی کلتوری   ېډیر   ۍد نړ 

 (Fez) پانگی د مراکش د فز

لومړنی   نړی  د  دی.  کی  ښار 
اوسنی   په  موسسه  تعلیمی 
د   لپاره  ځل  لومړی  د  بڼه، 
د  لخوا،  الفهری  فاطمه 
نامه،   په  پوهنتون  القرويني 

 .جوړ شوی دی

ډیری داسی فکر کوی چی د  
کتابتون  لرغونی  ټولو  تر  نړی 
پوری  پوهنتون  همدی  په  هم 

  .اړه لری

د   پوهنتون  القرویین  د 
ښار کې   (Fez) مراکش په فز

)له    ۸۵۹په   کال  میالدی 
الفهری   فاطمه  د  مخکی(  څخه  پیړیو  دولسو 

جوما  یی  ته  څنگ  چی  شو  جوړ  او  لخوا  ت 
  .کتابتون هم درلودل

نړ  د  پوهنتون  او    ۍ دا  لرغونی  ډیر  ټولو  تر 
ارزښتناکه السی نسخی او کتابونه لری چی په  

 .خورا ښه توگه یی ساتنه کیږی

نن ورځ دا د انسانانو د کلتوری ارزښتونو ډک  
او د نن ورځی    ۍ نالوژ او نایابه اسناد په ننی تک

اپډیټ  برابر  رسه  اړتیاوو  ډیجیټلی    له  او 
چی دا    يکیږی. او په دی ډول هڅی روانی د

او  ټولنو  برشی  د  چی  آثار  او  متونونه  ټول  د 

الرسسی   ډول  آسانه  د  رسه  مینوالو  کلتوری 
 .ولری

په توگه د القرویین د پوهنتون کتابتون    د مثال
اوس د لرغونو او زړو متنونو بیارغولو، ساتنې 
او ډیجیټل کولو لپاره خاص او مډرن البراتوار 

 .لري

یو ايټالوی عامل وایی چی زه دلته د فز ښار کی  
د ځینی پوهنتونونو رسه د علمی او ساینسی  
د  چې  شو  وکوالی  څو  یم  امله  له  همکاری 

علومو لید څخه دا ستونزې لری کړو   معلوماتو
اسنادو   ېڅو د نړی خلک وکوالی شی چی د

ته په   ته چی د نړی انسانی کلتوري میراثونو 
 .آسانی او آزاده توگه الرسسی ولری

په آرشیفونو کې ترټولو قیمتي کتابونو کې یو 
د   چې  دی  قران  پیړۍ  میالدی  نهم  د  هم 
کې   سکریپټ  کوفی  په  پوستکي  په  اوښانو 

میالدی  لی څورلسمی  د  هم  بل  او  شوی  کل 
پیړۍ د شاميل افریقا او د نړی د سرت او نامتو  

 .مورخ ابن خلدون "مقدمه" کتاب دی

 د پوښتنې هن 

یو چا خپل ملګري ته وویل: که د دعا کولو  
 رټ ولګوم پروا نه کوي؟ ګپه وخت س

هغه ورته وویل زه به څه ووایم دا پوښتنه  
 ه. ړ له یو عامل څخه وک

هغه عامل ته ورغی او ورته یې وویل: که  
د دعا کولو پر وخت سګرت ولګوم پروا نه  

 کوي؟ 
عامل ځواب ورکړ: پام چې دا کار ونه کړې  

 چې بې اديب ده. 
خپل ملګری د عامل له نظره خرب    چېده  

کړ، ملګري یې ورته وویل: خیر دا خربه  
 رس چپه هم کیدای يش. 

ه، چې د سګرت  ړ ورشه له عامله پوښته وک 
څکولو پر وخت  مې که زړه ته دعا ويش،  

 دعا کوالی شم؟ 
همدا   او  ورغی  ته  عامل  بیا  ځل  یو  دی 
پوښتنه یې وکړه. عامل ځواب ورکړ هېڅ  

 ي دعا پر هر حالت کې  ښه ده. پروا نه کو 

 

 

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or 
small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media 

Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider 
supporting us with a regular amount each month. Thank you 
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 د تکفري او هجرت اسالمي ګوند مرش او بنسټګر  
 شکري مصطفى 

 قايض باران 

د مرص د حج او اوقافو وزير او لوى مفرس او عامل شيخ محمد الذهبي 
اختطاف کړ او هغه باندي يې د کفر او ردت فتوا صادره يې چې کله  

محاکمې د  ونيول شو او    ه، چېژ اکړه بيا يې په بې رحمۍ رسه تړىل وو 
 .وروسته اعدام شو

 :د هغه تنظيمي ارشادات خپلو پلويانو ته داسې وو

پلويانو څخه بشپړ    /1 پرته زما د تکفري او هجرت له ډلې او د تنظيم 
زمونږ له تنظيم څخه که هر غړى ووتلو هغه مرتد وګړي کافران دي،  

 .کافر باغي دى او وررسه جنګ جګړه او وژنه يې زمونږ لپاره اولويت دى

سلف صالح او صحابه    / 2
کرامو د کورونو او نورو  
هيوادونو   د  او  ودانيو 
هېڅکله   لپاره  اباديو 
زدکړه نه ده کړې، دوى 
فقط او فقط ديني زدکړه 

ن  لپاره  اخرت  د  و  کوله 
دنيا  د  بايده  دين  ځکه 
لپاره هېڅکله کار نه يس  
کافرانو  د  کړنه  دغه  او 

 .لويه نښه نښانه ده

الله    /3 صىل  پيغمرب 
عليه وسلم فرماييل دي چې )نحن أمة أمية النكتب وال نحسب( مونږ له 

 .سواد څخه خايل امت يو، نه ليکل کړو نه حساب

څخه الس واخلو او    د حديث مطابق بايده مونږ هم له تعليم او زدکړو
بيسواده امت اوسو د پيغمرب امت په څېر، مونږ فقط او فقط بايده ديني 
زدکړه وکړو او پرته له دينې تعليم څخه هر دنيايي زدکړه ضالل مبني، 
حرام او ناروا او د يهودو دسيسه او پالن دى چې پر مسلامنانو کې يې 

 او په دنيا بوخت رايج کړاى ترڅو مونږ له خپل بيسواده امت څخه جال
کړي،د سواد اموزي مفکوره د يهودو شيطاين دسيسه ده ترڅو په کفري  

 .علومو مسلامنان خپل ژوند او وخت ضايع کړي

 يشهر هغه څوک چې ادعا کوي چې دين او دنيا دواړه تررسه کوالى    /4
او په يو وخت مهال هم د دنيا هم د خداى بندګي کوالى يس هغه دې  

ګواهي د يب رشمۍ او بې حيايۍ او بد سرتګۍ ووهي  ملړى پخپل زان  
پاک جل جالله  ته خداى  کوي، همدوى  بد چې  هر  وکړي  بيا دې  او 
الدنيا  حياتكم  يف  طيباتكم  )أذهبتم  کې  شان  عظيم  قران  په  فرمايي 
تستكربون يف  كنتم  مبا  الهون  تجزون عذاب  فاليوم  بها  واستمتعتم 

 .األرض بغري الحق( صدق الله العظيم

او هوسا ارام ژوند مو په دنيا کې تري کړو او خوندونه مو هغه مهال    ښه
او عذابونه  لپاره رسسخته سزا  په ورځ ستاسو  قيامت  د  نن  او  وڅکل 

 .چمتو دي، له حق لرې په دنيا کې دا ستاسو د کرب او غرور سزا ده

پوهنتونونو او مکتبونه او ښوونځي د طاغوت مرکزونه دي، د ښځو    /5
دغه طاغويت بنسټو ته کفر دى او له دغسې ټولنو څخه مهاجرت  ورتګ  

 .فرض عني دى

هر هغه څوک چې په  
بنسټو   تعليمي  دغه 
کوي   اجرا  دنده  کې 
مرتدين، منافقني او د  
او   قدم  په  کافرانو 
او   دي  روان  پالن 
او   مناهج  کفري 
خدمت   ته  مضامينو 

 .کوي

تعليمي    /6 يواځينى 
وسلم او اسالم رسه سمون خوري د   نصاب چې د پيغمرب صىل الله عليه

په ديني   تنظيم  تعليمي نصاب دى د همدغه  تنظيم  او هجرت  تکفري 
مدرسو کې، وروسته له پيغمرب صىل الله عليه وسلم څخه يواځې زمونږ  
ديني مدارس په رشيعت برابر دي او نور ټول تعليمي پروګرامونه کفر  

 .ربط يا تړون نه لرياو الحاد دى او اسالم رسه په هېڅ ډول او صورت 

د تنظيم هر غرى بايده د طب يا انجيرني يا د علومو کسب کار څخه    /7
په جدي توګه ډډه وکړي ځکه د دغه کسبونو رزق مطلق حرام دى، هر  
د   که  هغه  کړي  ترالسه  لالرې  سودا  او  بازار  د  رزق  خپل  بايده  غړى 
دغه چې  څوک  او  وي،  هم  تجارت  ارزان  او  سپک  غاړو  په   سړکونو 
الس   ورڅخه  لالسه  سم  بايده  هغه  لري  دنده  يا  زدکړه  کې  مسلکونو 

 .واخيل
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 عبدالغفور لېوال

 

)اکتشايف [] انګریزي څارګره  ( سل کاله پخوا 
الوتکه، چې ډېره لوړه نه الوتله، د افغانستان پر 
کې   غره  په  شپون  ځوانکي  شوه،  تېره  جنوب 
ته یې  او خلکو  ته راغی  ولیدله، سیلولی کيل 

 ...کیسه تېره کړه

سپین ږیرو توبې ایستلې او چې د کيل اخوند 
وکړ،   حکم  سنګسار  د  یې  هلک  پر  شو،  خرب 

دی. بنده به څه وي،    ویل: کفر غږوي. ُمرشک 
 چې وسپنه په هوا کړي؟ 

په سبا یې بوره مور قرب ته ناسته وه، ژړل یې، 
چې زما زوی خو لیونی و، لیونی خو له رشعې  

 ...ماپ )معاف( وي. ولې مو وواژه؟ 

کوڅه  [] هغه  کې  ښار  اکسفورد  په  انګرېز  د 
ته هرکلی وايي،   اوس هم د ګرځندویو کتنې 

اپ یې بریالی تررسه چې د نړۍ لومړنی فوټو ش
یوې   د  یې  رس  ثریا  مېرمنې  شاه  د  و.  کړی 
بیا چاپ   او  په بدن رسیښ  انګریزې  بربنډې 
دغه   کې  درشل  په  اړدوړ  سقاوي  د  و.  کړی 
الله  امان  او  شو  خپور  پاڼې  زرګونو  په  عکس 
خان پرې تکفیر شو. پاچا اخوندانو او پیرانو ته 
د   هغوی  غواړئ؟  څه  چې  ولېږله،  جرګه 

په لړ کې یو  مکتبونو   نورو رشطونو  او  تړلو  د 
ثریا   شاه مېرمن  به  پاچا  دا کېښود چې  رشط 

 .طالقوي

د ګوډ مال په اړه اوازه ګډه شوه، چې ستانه  []
ناستې   د  کیني،  هرځای  چې  دی،  رسنده  او 
پرځای یې شین چمن رازرغون يش... خلکو یې 
راواخیستل،  سوټي  او  سېالوې  پسې  چیغه  په 

 ...دیچې هلئ رسکار کافر 

 اوس 

 هو، اوس 

یعنې شاو خوا سل کاله روسته، خامخا د هغو  
کلیوالو مليس په الوتکو کې سفرونه کوي، چې 

 .زملی شپون یې سنګسار کړی و

ټولو  تر  کې  جیبونو  په  خلکو  هغو  د  نن 
پرمختللې کامرې او د فوټو شاپ وسایل پراته  
طالق   مېرمن  شاه  د  یې  نیکونو  چې  دي، 

 .غوښت

غو ملسیو هم ګوډ مال شاتګپال  او خامخا ګڼو ه
 .وګاڼه چې نیکونو یې د خدای ويل ګڼلی و

هغه  پوهیږو،  پرې  او  لولو  اوس  پیر  بغدادي 
وخت چې بغدادی پیر ماموریت تررسه کاوه،  
دسیسې  کرغېړنې  د  تکفیر  د  یې  خلک  زموږ 

 .ښکار ول

 کیسه چېرته ده؟

سل کاله مخکې موږ د تکفیر قربانیان وو، ایله 
 یږو، چې کیسه څه وه؟نن پرې پوه

سل کاله پخوانی تکفیر )الف( وګڼئ او اوسنۍ  
 .هوښیاري او ویښتیا مو )ب( وګڼئ

زموږ ميل ربړه، مصیبت او غمیزه دا ده، چې د 
 .)الف( او )ب( ترمنځ واټن سل کاله دی

هغه څه چې نن د دین په نامه کیږي او هغسې 
کیږي،  تباه  وسله  په  تکفیر  د  وطن  نن  چې 

ملسیان به سل کاله روسته پر موږ   همدا زموږ
 ...ټولو غوسه وي او خاندي به

فاصله   کلنه  سل  دا  ایا  چې  ده،  دا  غوښتنه 
 رالنډوالی نه شو؟ 

سیايس   د  دین څخه  له  او  تکفیر  د  نن  همدا 
 ابزاري ګټنې په راز پوهېدالی نه شو؟ 

ته  ورځې  یوې  واټن  کلن  سل  دغه  ټولنه 
 رالنډوالی نه يش؟

نه شو؟ چې پوه شو،  همدا نن ویښېدالی  
استخبارات   خور  میراث  انګریز  د 

 راباندې څه څه کوي؟ 

یوه بل واټن هم شته، چې منفي واټن یې بويل.  
يش، موږ    یعنې تر دې وړاندې چې )الف( پېښ

ویښ  دومره  یعنې  یو.  سنبال  )ب(  په  وخته 
په   یو، چې که سبا مو هم څوک د دین  شوي 
ناسم تفسیر و تعبیر تباه کول غواړي یا مو سبا  
پرې   چاړه  پڅه  په  تکفیر  د  مرۍ  اوالدونو  د 

 .کوي، نو موږ یې باید نن مخه ونیسو

 !پېغلو او زملیو

نه ولیکئ، هر یو مو یو یو مخ په دې باندې لیک
استدالل   و  بحث  وکړئ،  مشاجره  وکړئ، 
واټن  کلن  سل  چې  کړئ،  جوړ  شور  وکړئ، 
څنګه یوې ورځې او بیا منفي واټن ته راکوشنی  

 کړو؟

تر   تکفیر  شور جوړ کړئ، چې څنګه د 
ته   ویښتیا  شعوري  موږ  مخکې  کړکېچ 
استخبارايت   د  ګاونډ  د  او  ځان ورسوو 
او   تورې  ناولې  چړې،  خونړۍ  مدرسو 

څنګه د تاریخ په ډېران    زهرجنې نیزې
 کې خښوالی شو؟ 
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 نیستيپه اوکراین کې د هژمو 
 جګړه ۍموخو او خپلواک

 
 ليکنه، عبدالوحيد وحيد 

انسان وژنه هر ځاى د هر چا لخوا په هر ډول رشایطو کې  
په اوسني پيچيل نړۍ په ښکاره     کړنه ده.    خواشينوونکى

د حقونو   ډول  برشي  خپلواکي،  او     سولې  دميوکرايس 
الندې   عدالت عنوانونو  اقتصادي،     تر  د  ترشا  پردې  د 

سيايس او هژمونيکي موخو درلودونکي ځواکمن هېوادونه 
تګر وي. د ځمکې کُره د پورته يادو شويو موخو  د جګړو نوښ

د ترالسه کولو لپاره د استخبارايت لوبو ډګر ده. کمزوري  
او په جنجالونو کې لتاړ ملتونه پکې د شطرنج د مهرو په 

 شان لوبول کيږي.
د برشي حقونو د خوندیتوب بنسټونه يوازې ننداره غولونه 

ده.  دوکه  هم     او  ته  پيل  وجود  انساين  د  نو  که  شو،  الړ 
پوهيږو چې الهم د هابيل او د قابيل د پلويانو ترمنځ هغه 
کړکېچ دوام لري چې قابيل پيل کړي وه. اوس هم د قابيل 
ته   او ځواکمن دي، د هابيل د ملګرو ژوند  پلويان حسود 
ګواښ جوړوي. دا لوبه نه ختمېږي. له ادم نه تر دې دمه 

 ته به دوام مومي. ترقيام  له قابيله تر هابيله روانه ده او
دا ځانګړي بحث ته اړتیا لري چې له ناتو او اروپایي ټولنې  
رسه د يو ځاى کېدو لپاره د اوکراین د حکومت اوږد مهال  
هلې ځلې واقعاً د دغه هېواد له ميل ګټو رسه سمون خوړ  

جوړه شوه     او که د کومې پياوړي استخبارايت شبکې لخوا داسې سناریو
د روسیې ضد دريځ      ب په موخهچې اوکراين بايد د ميل ګټو د خوندیتو 

واى.  ده   نيوىل  دا  له     پوښتنه  اوکراین  د  ټولنې  اروپایي  او  ناتو  چې 
 ولې دغه هېواد ته غړيتوب ورنکړ؟   تشويق کولو رسه رسه

ګازپروم د روسيې د انرژي وزارت او ددغه هيواد د سرتاتیژیکو موخو 
ارزښتمن    د تحقق بنسټ ګڼل کېږي. د روسيې په بهرىن تګالره کې هم 

رول لري. ددغه رشکت لخوا د نهه نيم مليارده يورو په لګښت د بالتیک 
( په نوم د انرژي د انتقال پروژه چې ٢نارد سټريم )  له بحريې الندې د

املان ته نيغ په نيغه روىس ګاز رسوي او اوکراین ته پکې د ترانزیت د  
ې په رويس ګازو اسانتيا برابرولو اړتیا نه پاتې کېږي، داسې پروژه ده چ

روسيې  د  باندي  مارکیټ  په  انرژي  د  او  زياتوي  تکيه  اروپا  د  باندي 
  برالىس يقيني کوي. 

اوکراین ته ددغه نللیکې د ترانزیت فيس له درکه نه يوازې په کلني ډول  
ښکاره   لپاره  ساتلو  خپلواکي  د  بلکې  رسيده،  ګټه  دالر  مليارده  درې 

ل په يوه ناسته کې د اوکراین د  ضامنت هم وو، خو بايډن او انګيال مرک
دغه   ظاهراً  بايډن  حاميت وکړ.  پروژې  پرته ددغې  له حضور  استازي 

هوکړه املان ته د ټرمپ د غلطو تګالرو له امله د رسيديل زيان تاليف 
 کول وبلل. 
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( نارت سټريم  په     (٢ښکاره خربه ده چې د  رويس پروژې 
لونو ته روح  هکله د امریکا او املان هوکړه د پوتني هغو خيا

ورکړ چې ويل به يې؛ "اوکراین کله هم خپلواک هېواد نه وو  
يا هم     او نه به کله هم د خپلواک هېواد په توګه پاتې يش" 

پوتین  د  انرژي وچلېږي".  په رويس  اروپا چې  "يوه داسې 
  د اوکراین د له منځه تللو معنا درلوده.   دغه خربې

دي د يرغل په تړاو  د امریکا لخوا روسیې ته په اوکراین بان 
د شني څراغ ورکولو نورې نښې هم شتون لري. په چيچنيا، 
جورجیا، کرمييا او سوريه کې د پوتني د تګالرو بريا او له 
افغانستان څخه د امریکا تېښتې، روسیې ته د خپل پخواين  
برم ترالسه کولو لپاره نفسيايت ځواک او انرژي ورکړه چې  

د روسیې له پولو څخه بهر   په اوکراین باندي يرغل وکړي. 
د   تړاو  په  کارولو  توکو  زهري  وژنو،  مخالفینو  د  پوتین  د 
امریکا سوړ غربګون هم په اوکراین باندي د يرغل لپاره په  

 غريمستقيم ډول د پوتین د تشویق المل ګڼالى شو. 
اروپا د روسيې لخوا په اوکراين باندي له بريد وروسته خپل وجود ته د  

په    پيښو ګواښونو د پياوړي کول  نظامي ځواک  لپاره د خپل  مخنیوي 
خپلو لومړيتوبونو کې ونيوه. په سماليس ګامونو پورته کولو يې پيل وکړ  
او طبيعي خربه ده چې اروپا د خپلو ځواکونو د سمبالولو لپاره امریکایي  
د   امریکا څخه  له  لخوا  هېوادونو  اروپايي  ځینو  د  لري.  اړتیا  ته  وسلو 

د جګړې له پيل څخه د امریکا   د پريلو خربې روانې دي. پرمختللو وسلو  
په   په مسلسل ډول  بيې  توليداتو  د  د وسلو جوړوونکو سرتو رشکتونو 

 لوړيدو دي. 
اوکراین تلفات ورکړل، ټولنه، بنسټونه او اقتصاد يې وپاشل شو، خو د 

پرمخ وړي.  او خپلواکي جګړه  لري  ارزښت  اوکراین     خپلواکي ورته  د 
امریکا به د خپلو پرمختللو وسلو   ارزښت باندې پوهيږي. خلک په دغه  

د پلور لپاره ښه پراخ مارکېټ پيدا کړي او دغه هېواد ته به د روسيې 
لخوا د ممکنه ګواښ کچه ښکته يويس. په اوږد مهاله توګه به امریکا  

 ګټه پورته کړي.   له بحران څخه
ه ترڅ کې په  انسټیټیوټ د يوې نړيوالې څيړنې پ   په سويډن کي د يوه

نړۍ کې د وسلو جوړولو تر ټولو سرت پنځه مخکښ رشکتونه په ګوته 
زيږديز کال کې يوازې د امریکا    ٢٠  ٢٠کوي چې ټول امریکايي دي او په  

 % برخه درلوده.٣٩نظامي لګښت د ټولې نړۍ د نظامي لګښتونو 

په غرب کې اوس دا تاثر عام دى چې په اوکراین کې روسیې ته هر ډول 
امتیاز ورکول او يا هم جنګي بريا ته رسيدل به د حکومت     پلوماتيکدي

جوړونې ملت جوړونې دميوکرايس او برشي حقونو د خوندیتوب ټولې 
هيلې له منځه يويس. په اوکراین کې يو السپوڅي حکومت به د اروپا د  

د پوتین د     استحکام د له منځه وړلو لپاره هروخت د خطر زنګ وي او
روسيې) ډول   (Novorossiyaنوې  دغه  د  کړي.  پياوړى  به  ذهنيت 

 سناریو رامنځته کيدل لويديځ ته د منلو نه دى. 
په تړاو     داسې مهندسې او وپيچل شوه چې روسيې يې   د اوکراین جګړه

غرب د اوکراینیانو مقاومت ته د وسلو او پيسو په     فکر هم نه وو کړى. 
 انرژي ورکړه.  ه املهورکولو او په روسيه باندي د سختو بنديزونو ل

پوتین باید اوس پوه شوى وي چې خپلو هژمونيکي موخو ته د رسيدو 
پالن کې سهوه شوى دى. اقتصاد يې دومره سخته رضبه وخوړه چې   په

بهرين  کېږي.  ليدل  نه  نښې  رغونې  بيا  د  يې  کې  راتلونکې  نزدې  په 
لټه کې دي، په  تېښتې  د  اروپ   پانګوال ورڅخه  او  ګاونډیان  به  خپل  ا 

نکوي.  اعتامد  د    ورباندي  ويني.  هم  به  زیانونه  مايل  او  ځاين  نور  ال 
اروپا کې   او  امريکا  په  يې  زيرمې  پويل  يورو  او  دالرو  ملياردو  سلګونه 

اغيزمن او ځپونکې اقتصادي بنديزونه به يې په     کنګل شوې. د غرب
  اقتصادي او سیايس توګه وځپي.
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 جاپانی لیکوال موراکامي: 

کتابونه مې ولې د خلکو په زړونو کې ځای لري؟    

 

 لیکوال: الیور بکمن 

 ژباړن: عزت الله شینواری 
له   بجې  څلور  سهار  ورځ  هره  دی.  کلن  اویا  موراکامي  هاروکي 
خوبه راويښېږي، پنځه شپږ ساعته لیکل کوي او وروسته بیا نهه  
لومړي کال کې   يې د خپرېدو په  ناول  یو  کیلومټره منډه وهي. 

میلیونه ټوکه وپلورل شو. خپله هم نه پوهېږي چې ولې خلک    ۳.۵
وه بیا وايي دا چې دومره د  دومره مینه وررسه لري. خو له بل پل

خلکو په زړونو کې ځای لري په کیسو کې يې عجیبه پېښې انځور  
کړې دي: دا چې ماهیان له آسامنه اورېږي او پیشوګان په سړکونو  
کې ورکېږي. دی وايي:» په ناول کې باید هغه دغه ډېر ونکړئ،  

  تیاره ناخوداګاه کې مزل کوم او په ډک الس له    زه د خپل ځان په
 هغه ځایه بېرته راګرځم. پایله يې زما لیکيل ناولونه کېږي.« 

په منتهن کې زما له لېدنې یوه ورځ وړاندې، هاروکي موراکامي د  
تل په څېر له ماسپیښینه وړاندې سنټرال پارک ته د منډې وهلو 
آیا  لپاره ځي یوه ښځه يې ودروي او ورته وايي:» بخښنه غواړم 

لیکوال نه یاست؟« دا چې د پوښتنې  تاسو هامغه مشهور جاپانی  
کولو طریقه يې یو څه عجیبه غوندې وه خو بیا هم موراکامي د  
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تل په څېر په آرامې حوصلې رسه د هغې ځواب ورکوي:» هغې ته  
مې وویل نه، زه یواځې یو لیکوال یم، په هر صورت له ليدلو مو 
  خوشحاله شوم. وروسته مو یو بل ته الس ورکړ. کله چې خلک په 
دې ډول زما څنګ ته راځي، عجیب احساس کووم، ځکه چې زه  
خلکو  د  ولې  پوهېږم،  نه  کې  حقیقت  په  یم،  انسان  عادي  یو 

 خوښيږي چې ما وویني.« 
دا به زموږ تېروتنه وي چې د ده دا ډول کړه وړه به د ده تواضع  
او یا خپل نه شهرت غوښتل تعبیر کړو: یواځې دومره ویالی شو 

موراکامي نه    کلن هاروکي   ۶۹چې  
او  دی  خوښ  شهرته  خپله  له 

ترې بېزاره. د ده له ناخودآګاه نه 
را  کیسې  سورئالیستی  دا  چې 
دی   واقعت  هغه  دا  کېږي  پورته 
په   څه  انسانان  میلیونونه  چې 
ده   د  ژبو  نورو  په  څه  او  جاپاين 
کتابونه په ډېره مینه لويل. د ده  
د کیسو کرکټرونه د بیروين نړۍ  

ات يې دا ځانګړنې لري: آرام انسان، له ټولنې  ننداره کوي او زی
کچه چې یوه  ګوښه، او زیات بې نومه، د دېرش کلنۍ په منځنی 

غیر عادی ټبلیفوين اړیکه یا د یوې پیشو د پیدا کېدو پلټنه هغه  
یوې موازي نړۍ ته کشکوي او هغه د دې پر ځای چې په تشویش 

او شوق راځي. دا نړۍ له هغو سپیو ډ  په شور  که ده چې  يش، 
چاودنه کوي، هغه سړي چې مېږو ته ورته جامې آغوندي، له رازه  

  ډکو انجونو او له هغو خلکو چې هېڅ څهره يې نه وي معلومه.
موراکامي په دې عقیده دی چې دا ډول اديب قاعده د سیايس  
کشمکش پر وخت یو ځانګړی جذابیت لري. هغه په داسې حال  

دی او خپلې اوبه غړپ، غړپ  کې په یو اديب کنفرانس کې ناست  
لسیزه کې چې کله    ۱۹۹۰څښي بیا دا ډول وضاحت ورکوي؛ » په  

په روسیه کې شوروي نظام د بدلون په حال کې وو، په وخت کې  
ما د خلکو په زړونو کې ډېر ځای درلود ځکه چې له خلکو الره 
ډېر   يې  کتابونه  زما  ورکوه  الره  چې  خلکو  هغو  له  او  ورکوه، 

کله چې په آملان کې د برلین ديوال ونړېد په هغه خوښېدل«. »  
وخت کې هم له خلکو الره ورکوه هغوی هم زما کتابونو رسه ډېره  
مینه درلوده.« که چېرته دا نظریه سمه وي، دا چې نړۍ اوس له  

کوم کشمکش رسه مخامخ ده، د ده کتابونه به د خلکو له تاوده  
 هرکيل رسه مخامخ وي. 

ابونه دسیايس تشویشونو پر وخت د خلکو دا چې د موراکامي کت
په زړونو کې ځای پیدا کوي دا د درک وړ ده: د هغه کارونه په  
خلکو ژور تاثیر کوي او کله يې زړه ته تسيل ورکوي، کتابونه يې  
انسان ته د آرامښت لپاره پټنځای پیدا کوي تر څو وکوالی يش  

مورا  وتښتي.  نړۍ  ډکې  له  جنجالونو  له  شېبه  څه  یو  کامي  چې 
بیس په  د  وايي چې  کې  مرکه  یوه  لوبه مې خوښېږي»  خپله  بال 

 ځکه چې ستړې کوونکې ده« 
په   له هغې ۱۹۴۹موراکامي  م کې 

دویم  کله  چې  وروسته  دورې 
او  ورسېد  ته  پای  جنګ  نړیوال 
په   ولوېد  ته  آمریکا الس  د  جاپان 
هغه وخت کې دی په کیوتو کې  
په   يې  چې  کله  راغی.  ته  نړۍ 

خپ کې  دنده  توکیو  رسمي  له 
هغه  له  يې  پالر  او  مور  پرېښوده 

بال په یوه سټوډیوم کې  ناهیيل شول. څو کلونه وروسته د بیس 
ناست وو او د امریکايي لوبغاړي ډیوهیلټون له رضبې وروسته یې  
توپ په هوا کې ننداره کوه، ناڅاپه يې ذهن ته راغلل چې کوالی  

 ۱۹۷۹وه چې په  يش یو ناول ولیکي دا چې بالخره هڅه يې دا ش 
میالدي کې د »هوا غږ ته غوږ شه« ناول ولیکه. له یو څه ځنډ  
وروسته د یوې اونۍ په پای کې په داسې حال کې یوې ټیلیفوين 

له خوبه راویښ کړ چې ده ته يې خرب ورکوه ناول يې ګونزو     اړيکې
مجلې د جایزې په لیست کې الر پیدا کړې ده. ټیلیفوين اړیکه  

ل او  پرېکړه  کوره  يې  له  ته  وهلو  قدم  یوځای  يې  رسه  مېرمنې  ه 
بیرون والړ. یوه زخمي کوتره يې پیدا او هغه يې د پولیسو متځای  
هامغه   ولیکل:»  داسې  اړه  دې  په  وروسته  کلونه  هغه  یوړه.  ته 
د   دوکانونه  او  ودانۍ،  ونې،  او  وه  پاکه  او  روښانه  هوا  یکشنبه 

غه ځای کې مې  پرسيل په ملر کې ډېر ښایسته ځلېدل«. »په هام
بریالی یو  تقریباً  او  ګټم  جایزه  دا  به  زه  ونیوه؛  فکر  دې   ذهن 

هاغه  ناول په  خو  وو  ګُومان  ډک  زړورتیا  له  کېږم.  به  لیکونکی 
 شېبه کې مطمئین وم چې دا هر څه به کېږي«. 

سرتګو   تر  نه  څه  داسې  ډول  هېڅ  کې  کتابونو  په  موراکامي  د 
والی آمریکايي فرهنګ  کېږي چې دی دې جاپانی وي، ډېر ورته 
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سرتګو  تر  آمریکایي  ډېری  يې  کارونه  خاطر  همدې  په  لري  ته 
ګټونکي  کېږي. خو په دې وروستیو کلونو کې دی یو له نوبل جایزه 

نوماندانو په نوملړ کې یادېږي، په همدې خاطر ده غوښتنه کړې  
ده چې نوم يې د نوبل جایزې له ګټوونکو له نوملړ څخه وبايس او  

دي دا غوره ګڼي چې پر لیکلو مترکز وکړي. » دا چې    ویيل يې
موږ له جنګ وروسته نړۍ ته راغيل یو، په آمریکایي فرهنګ کې  

آمریکايي پاپ او جاز سندرې آورېدې، او     را لوی شوي یو: ما تل
آمریکايي رسیالونه مې لیدل؛ دا هر څه موږ ته یوې بلې متفاوتې  

یو   ته دریڅه وه. خو په هر صورت  څه وخت وروسته مې  نړۍ 
خپل سبک پیدا کړ، چې نه جاپانی وو او نه آمریکايي، خپل سبک  

 مې وو«. 
کوونکي هر ډول فکر کوي، د هغه تجاريت بریا ورځ  نقد    دا چې

د » نارویجي ځنګل« په نوم    ۱۹۸۷تربلې پرمختګ وکړ هغه په  
دې ناول کې له غمه ډکه د دوه  کتاب د بریا تر څوکې ورساوه. په 

میلیونه نسخې یو کال وروسته له    ۳.۵مینانو کیسه ده چې    ځوانو
هغې چې خپور شو وپلورل شو. کیسه په ریښتوين ډول لیکل شوي  

ته     وه، هغې  بېرته  هېڅکله  موراکامي  چې  و  سبک  هغه  دا 
 ورونګرځېد. 

يې هم ښې   لیکلو ورځنۍ چارې  د  زیاد شو،  يې  دا چې شهرت 

یوه د هر کتاب په پیامنه  کړې، دا هغه برنامه وه چې اوس يې هره  
له   او  ویښېدل  خوبه  له  بجې  څلور  سهار  لري:   ۶تر    ۵شهرت 

لږ تر لږه    ساعتونو پورې لیکل، چې هره ورځ لس مخه لیکل دي،
یو وخت د جاز کلب   او المبو وهل» هغه وایي  شپږ میله منډه 
مالک وم ژوند مې بې نظمه او ګډوډ وو. د سهار درې یا څلور  

دم. خو چې کله لیکوال شوم، له ځان رسه مې  بجې به ویده کې
هوډ وکړ چې ثابت او په حساب او کتاب به ژوند کوم: سهار به  
ژر راویښېږم، او د شپې لخوا به وخته ویده کېږم او هره ورځ به  

دې عقیده یم د بدن له پلوه باید قوی یم تر څو  ورزش کوم. زه په 
 قوي شیان ولیکم«. 

کتابونو د انګلیيس ژباړې له لوستلو خوند اخيل، موراکامي د خپلو  
ځکه داسې ورته ښکاري لکه یو نوی کتاب چې لويل. دی وايي»د  
انګلیيس   د  نیيس،  کلونو وخت  دوه  تر  یو  له  ژباړه  کتابونو  غټو 
ژباړې د لوستلو پر وخت مې نور څه په ذهن کې نه وي«. په ډېره  

وايي رسه  ځانه  له  اړوي.»  مخونه  کتاب  د  دې    مینه  له  چې 
انګلیيس   کتابونو  د  ده  د  چې  کله  او  پېښېږي؟  څه  به  وروسته 
دې   ژباړه  زما  هاروکي!  ښاغلی  سالم  نیيس:  اړیکه  وررسه  ژباړن 

العاده کیسه وه! ډېره  خوښه شوه؟ دی داسې ځواب ورکوي: فوق 
 مې خوښه شوه!« 

وم،   ځوان  چې  کله  وايي:»  موراکامي  له    ۱۹۶۰هاروکي  لسیزه، 
ډکه په   آرمانونو  موږ  او  وه،  نړۍ  وکړو  هڅه  که  درلود  باور  دې 

په  به مو یوښه ځای يش.  دې ورځو کې  هیواد 
خلک دا ډول باور نه لري، او زما په نظر دا ډېره  
کتابونه   ستا  وايي  ماته  خلک  ده.  بوږنونکې 
عجیب او غریب دي، مسئله دا ده مخکې له  
دې چې یوې پرمختللې نړۍ ته والړ شې، باید 

تجر  بنسټيز  ستونزې  کیسو  د  زما  دا  کړو.  به 
تیارو، د ځمکې له ژورو   باید له  جوړښت دی. 

 تېر يش تر څو روښنايي ته ورسېږې.« 
غواړي   کتابونو  موراکامي  د  کې  ټوله  په 
لوستونکو ته ووايي ممکن ژوند ډېر عجیبه وي،  
خو دا ویرونکی خوب په پای کې ختمېږي، تاسو  

 ئ. کوالی يش خپله ورکه شوې پیشو پیدا کړ 
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 څېړونکې: شېبه ګهیځ 
 رسیزه 

او د یو   ه یې کړې ده په انساين ټولنې کې ډېرې ژبې رامنځته شوي دي ود
هېواد رسمي ژبې په توګه تر اوسه ژوندي دي؛ خو ځینې ژبې د بیالبیلو  
عواملو له کبله یا خو د نورو ژبو تر اغېز الندې بدل شوي او یا هم بیخي  
مړه شوي او له منځه تليل دي. د پامیري ژبې ډلې د هندواروپایي کورنۍ د  

ژبه ده، چې تر اوسه ژوندۍ ده  اریایي ژبو جنويب برخې له ډلې څخه هغه 
او د پامیر غرونو شاوخوا کې خلک پرې خربې کوي. شغنان ته په شغني  

 ژبې کې ُخوږنون، شغنانیانو ته ُخوږنین او شغناين ته ُخوږنه ویل کېږي.
د پامیري ژبو نه مقصد د اندواروپایي ژبو کورنۍ هغه اریایي ژبې   

سیمو ورڅېرمه  ته  هغه  او  پامیر  په  چې  د    دي،  غږېږي.  پرې  خلک  کې 
پامیري  ژبو بیالبیل ګړدودنه نن سبا د افغانستان د بدخشان په پامیر او  
پامیر ته ورڅېرمه سیمو لکه اشکاشم، واخان، شغنان، مونجان، زیباک، 
نه   پامیر  افاين  د  نورو سیمو کې پرې خربې کېږي. دغه ژبې  او  سنګلچ 

ینګ والیت او د اوسني برسیره د تاجکستان په ځینو سیمو د چین سینکا
پاکستان په ګلګیت او د جمو کشمیر په یو شمیر سیمو کې هم ویونکي  

 لري. 
پښتو ژبه د هندواریايي ژبو د اریاين څانګې د معارصې دورې په   

د   والیتونو؛  ټولو  په  افغانستان  د  تقریباّ  راخي.  کې  ډلګۍ  ختیخه  شامل 
نږدې پرتې دي؛ د  پاکستان په هغو رسحدي سیمو کې چې افغانستان ته  

ایران په ځینو سیمو کې پرې خلک پرې   چین په سیانکیان او د هند او 
 خربې کوي. 

د پښتو ژبې رسه د شغناين ژبې نږدې ورته والی له کورنۍ اړیکې  
پېلېږي لیکدود څخه  له  وروسته  او عريب ژبې  له پښتو، دري  ؛ ځکه چې 

لیکدودونو څخه په ګډه ورته لیکدود جوړ او تر ننه په دغه ژبې کې کارول 
 کېږي. بیا د دوو ژبو ورته والی تر فونیم، مورفیم او وییونو پورې رسېږي. 

ژبه،  شغناين  غواړم  کول  بحث  پرې  کې  مقالې  دې  په  چې  څه  هغه  په 
و او شغناين ژبې فونولوژیکه پرتله ده. ددې  لیکدود، پښتو ژبه او د پښت

او  والی  ورته  اړیکې،  خپلمنځي  کې  ژبه  پښتو  او  شغناين  موخه  څېړنې 
 بیلوالی ښودل دي.  

 شغناين)شغني( ژبه 
د ژبپوهنې په اصطالح کې د پامیري ژبو نه مقصد د اندواروپایي ژبو کورنۍ  

مو کې خلک پرې هغه اریایي ژبې دي، چې په پامیر او هغه ته ورڅېرمه سی
غږېږي. د پامیري  ژبو بیالبیل ګړدودنه نن سبا د افغانستان د بدخشان په  
پامیر او پامیر ته ورڅېرمه سیمو لکه اشکاشم، واخان، شغنان، مونجان،  
زیباک، سنګلچ او نورو سیمو کې پرې خربې کېږي. دغه ژبې د افاين پامیر 

سین چین  د  سیمو  ځینو  په  تاجکستان  د  برسیره  د  نه  او  والیت  کاینګ 
اوسني پاکستان په ګلګیت او د جمو کشمیر په یو شمیر څیمو کې هم  

 ( ۱۵۴ل:  ۱۳۷۹ویونکي لري.)غوربندي،
شغناين ژبه د پامیري ژبو تر ټولو سرته ژبه ده ډېر شمیر ویونکي لري، چې 
د اندواروپایي ژبو کورنۍ اریاين ښاخ باخرتي ګروپ، جنويب څانګې پورې 

د امو سیند په غاړو کې په شامل کې له دشت قلعه څخه    اږوندېږي، شغني
د   رنګه  او همدا  پورې ویوونکي لري  درموخت  تر  په جنوب کې  بیا  نېولې 
ګونت درې او شهدرې په اوږدو کې هم ویل کېږي. د شغني ژبې تر ټولو  
په  افغانستان کې   مهم استوګنځای په تاجکستان کې خاورع ښار دی. 

لو په  سیند  امو  د  پورې  شغني  درو  ځینو  په  پرشیت  د  او  غاړو  یدیځو 
په   زیات  څخه  تنو  زرو  شلو  له  شمیر  ویونکو  د  ژبې  ددغې  محدودېږي. 

 تاجکستان او له دیرشو زرو تنو څخه زیات په افغانسان کې اوسېږي. 
 پښتو  ژبه

په شامل  اریاين څانګې د معارصې دورې  د  ژبو  د هندواریايي  ژبه  پښتو 
ریباّ د افغانستان په ټولو والیتونو؛ د پاکستان ختیخه ډلګۍ کې راخي. تق

په هغو رسحدي سیمو کې چې افغانستان ته نږدې پرتې دي؛ د چین په 
 سیانکیان او د هند او ایران په ځینو سیمو کې پرې خلک پرې خربې کوي. 

 د شغناين ژبې نومونه)وجه تسمیه(
او شغناين ته  شغنان ته په شغني ژبې کې ُخوږنون، شغنانیانو ته ُخوږنین  

یا نومونې په اړه ډاکټر  ُخوږنه ویل کېږي. د شغناين ژبې د وجه تسمیې 
شغناين ژبه د  ”خوش نظر پامیرزاد د خپل دکتورا رسالې کې داسې لیکي:

تاریخ په اوږدو کې په بیالبیلو نومونو نومل شوې ده، چې شقنان، شقینه 
شغنا نوم  ژبې  دغې  د  کې  پیړۍ  هجري  پنځمې  په  شګنان  شوه. او    ين 

(وایي. ُخوږ نون له دوو وییونو ترکیب  نشغنان ته په شغناين ژبه کې )ُخږنو 
دی، چې ُخوږ د خوږ او نون یا نهن په شغناين ژبه کې د مور مانا ورکوي؛  
نو د دې ژبې د وجه تسمیه په اړه داسې ویل شوي چې د خوږې مورې یا  
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مکې په نامه هم  د ُخوږ وطن یادوي، دا ځکه دوی خپلو متونو کې نهن د ځ
یاده کړې ده او بله دا چې دوی خپل ټاټويب ته لکه مور احرتام کوي نو په  

 (۹م: ۲۰۱۲دې اساس یې نومونه یې شوې ده.)ثابتی،
 د شغناين لهجې: 

 شغني ژبه په درېیو لهجو ویشل شوې ده: 
سیند په یوه کوچنۍ    : د دیجو لهجه، چې د شغنان په شاميل رسحد د امو۱

 فرعي درې کې دود دی.
: د شهدرۍ لهجه، دا لهجه د شهدرې په اوږدو کې له منشا څخه نېولې  ۲

 بیا تر تودیم کيل پورې رسېږي.
: د بروز لهجه، چې پخوا ددشت قلعه ته نږدې په یوه کيل کې خلک پرې  ۳

خربې کولې؛ خو اوس مهال د یوې معیاري شغناين لهجې ځای یې نېولی  
 ( ۱۵۷ل: ۱۳۹۷دی.)غوربندي،

 د شغناين ژبې لیکدود:  
م کال څخه وروسته د التین ۱۲۲۹د تاجکستان په علوم اکاډمۍ کې له  

م کال ۱۹۳۷لیکدود له مخې یې شغناين ژبې ته لیکدود رامنځته کړ او تر  
م کال کې یې لیکدود د رسیلیک لیکددو ته بدل  ۱۹۹۰یې دوام وکړ. بیا په  

د تاجکي ژبې توري وې؛ خو دا رسیلیک لیکدود په  کړ، چې په هغه کې  
افغانستان کې عمومیت نه لرل نو دې ته اړ شول چې د شغني ژبې د ښې  
ګټې   د  کې  ځایونو  ټولو  په  چې  څخه  لیکدود  داسې  له  لپاره  کړې  زده 

 اخیستنې وي.
لکه څنګه چې په افغانستان کې د لیک، لوست او رسمي ژبې پښتو او دری  

ژبې د لیکدود په جوړولو کې له همده دو ژبو او عريب ژبې  دي؛ نو د شغني  
لیکدود څخه په ګټه اخیستنې رسه یې داسې لیکدود رامنځته کړ چې هم  

 زده کول او هم لیک پرې اسانه شول.  
 د شغني ژبې لیکدود په الندې ډول دی: 

ر ز ژ ږ س ښ ش ص ض ط ظ ع غ    ڎج چ څ ځ ح خ د ذ    ݑآ ا ب پ ث 
 ه ی ء   ۋف ق ک ګ ل م ن و 

دغه لیکدود له څلویښتو توريو جوړ دی، چې په کې څلور د پښتو ژبې)څ 
ځ ښ ږ( اته عريب توري)ث ح ص ض ط ظ ع ق( درې د شغني ژبې)ث 

په اړه داسې ویل کېږي چې شغناين ژبه د    ۋ( ځانګړي توري دي. د    ۋ  ڎ
شوين دي او اریاين ژبو کې دا غږ نشته؛ نو دا غږ    پخوانیو اریاين ژبو پاتې

له ازبیکي ژبې ورته راغلی؛ همداسې لیکبڼه ورته ټاکل شوې او په کې پاتې  
دی. نور پاتې توري له فاريس ژبې څخه اخیستل شوي دي. له پښتو ژبې  

 رسه یې اړیکه له کورنۍ اړیکې وروسته له توریو او غږونو څخه پیلېږي. 
 ين ژبو فونولوژیکه پرتله د پښتو او شغنا

فونولوژي د ګرامر هغه برخه ده چې  یوازې ارزښتناکه غږونه څېړي. فونیم  
د ژبې تر ټولو کوچنی غږیز واحد دی چې په خپله کومه مانا نه لري؛ بلکې  

 به مانیزو کلمو کې مانیز توپیر پېښوي. 

بیا   غږونو یا اوازونو څخه جوړه شوې ده. چې دغه غږونه  ۳۶پښتو ژبه له  
بېواک   ۲۷خپلواک غږونه،    ۷په خپل ځای په درېیو برخو ویشل شوې ده.  

  ۶غږونو څخه جوړه ده، چې    ۳۵نیمواک غږونه دي. شغناين ژبه له  ۲او  
 یې هم نېمواک غږونه دي. ۲بېواک او  ۲۷خپلواک، 

 هبېواک غږون
بېواکو غږونو لرونکي دي، چې فونټیک او   ۲۷ژبه دواړه د     پښتو او شغناين

 ګرافیم بڼه یې په الندې ډول دی: 
 د شغناين ژبې بېواک غږونه: 

 پښتو ژبه)معنا(  شغناين ژبه  فونټیک  توری ش 
 ښه ند~ بَش  B ب ۱
 الره  پوند  P پ ۲
 کرنیز تخم، توغم، طوِطه  T ت،ط  ۳

 طوطي  
 ث،ص،  ۴

 س 
S  ،ثواب، صرب 

 ِست 
 ثواب، صرب، 

 خاوره
 سوځېدل داوݑِ  Th ݑ ۵
 ز،ذ، ۶

 ض،ظ
Z   ،رضور ذات، 

 ظامل، زنګان
 ذات، رضور، 

 ظامل، زنه 
 ټک وهل  ُجکتاو  7 ج ۷
 کور چید 5 چ ۸
 سرتګه څیم Tch څ ۹

 ځرک  زریځ 7 ځ ۱۰
 ورېندار خیان  X خ ۱۱
 مار وسکۋ دِ  D د ۱۲
 سور رنګ روشت R ر  ۱۳
 تېږه  ژیر F ژ ۱۴
 جګړه  د ڎَ  Th ڎ ۱۵
 ښکار  ږیو F ږ ۱۶
 اغزی  ڎشو  G ش  ۱۷
 اوبه ښڅ G ښ  ۱۸
 غوږ غوږ Gh غ  ۱۹
 دوکه فنَد F ف ۲۰
 خپه  قین  Q ق  ۲۱
 لنډ کُت K ک ۲۲
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 وزه ګُچ G ګ ۲۳
 واښه، ورور رادۋ واښ، V ۋ و، ۲۴
 ډېر لَپ L ل ۲۵
 مڼه  مون M م ۲۶
 نن نُر N ن ۲۷

 
ژبه کې د )ح(او)ه(غږونه نه تلفظ کېږي، هغه خپلواک غږونه    په شغناين

چې له دوی څخه وړاندې یا وروسته رايش په ویلو کې ادا کېږي. د ساري 
[په ویی کې چې د خپلواک غږ ادا او ه نه ادا  aftaپه توګه د )ه( غږ د َهفته]  

 کېږي.)ح( غږ هم یوازې په عريب وییونو کې راځي. 
غږونه دي دا غږونه هم په عريب وییونو لکه عار، د)ع( او )ء( چې حلقي  

 عذر او ماْیوس کې راځي؛ خو نه ادا کېږي. 
  

 د شغناين ژبې د ځانګړو غږونو په اړه: 
د شغناين ژبې یو    ݑ: ث د عريب ژبې غاښیز بېواک غږ دی؛ خو  ݑث او 

 )اعصا( ݑ )ورځ( او ماذݑکلک تالویز، مښلی او بېواک غږ دی. لکه: می
: دا یو مښلی، غاښیز بې واک غږ دی چې یوازې په شغناين ژبه کې   ڎ

 د )جګړه(ڎَ )توت( او  ڎکارول کېږي. لکه:تو 
: د شغناين ژبې یو شونډ غاښیز، ګرد او بېواک غږ دی؛ خو د پښتو ژبې  ۋ

 ښ )پړی( ~ ۋَ راد)ورور( او ۋ د و خپلواک غږ غوندې خاصیت لري. لکه: 
 

 خپلواک غږونه:
  

 
 
 
 

ژبه   په    ۶شغناين  د وییونو  په خپل ځای  یو  خپلواک غږونه لري چې هر 
 جوړلو کې ونډه لري. د شغناين ژبې خپلواک غږونه دا دي:

 پښتو ژباړه  شغناين ژبه غږ فونټیک  ش 
۱ A  َدویمه ښځه، وزن  آنبون اَبین،  ا 
۲ E  ِهمدومره، خرابېدل اِکداند، ِپداو ا 
۳ o  ُجامې، وتلی لُق، اُق  ا 
۴ I ځاله، یخ وهلی واوره  ایچه، وسیچه  ي 
۵ U توت، اغزی  ڎ، شو ڎتو  و 
۶ â اش، زردالو  اش، ناش ا 

ژبې په خپلواکو غږونو کې لومړی درې خپلواک  غږونه د فتحه،  د شغناين
کرسه او ضمه خپلواک غږونه دي او پاتې درې نور خپلواک غږونه یې د  
پښتو ژبې له خپلواکو غږونو رسه ورته دي. چې لنډ و، لنډه یا او الف دي  

 هم د فونټیک او هم د غږ د ادا په ډول کې رسه ورته والی لري.
 

 ه:نیمواک غږون

شغناين ژبه هم د پښتو ژبې په څېر دوه نیمواک لري چې د ادا او خاصیتونو  
 [غږونه.w[او و] jله پلوه رسه ورته دي. د ی]

[ دا نیمواک د زور، زیر او پېښ خپلواکو غږونو څخه وروسته راځي. wو ]
 لکه:  
 [ دا نیمواک غږ له ټولو خپلواکو غږونو څخه مخکې یا وروسته راځي.jی ]

 پښتو ينشغنا ش 
 کلی [wajmaوایمه] ۱
 وړه  [ jaF7یاږج] ۲

 
 غربګغږ )دیفتانګونه(: 

دیفتانګونه د خپلواکو او بېواکو غږونو له یو ځای کېدو څخه منخ ته راځي؛ 
یا په بله وینا هر دیفتانګ غږ دوه فونیمی عنارص لري چې یو یې خپلواک 

 او بل یې نېمواک وي.
 په الندې ډول دي: د شغناين ژبې غربګغږونه

 پښتو معنا  شغناين ژبه غربګغږ  فونټیک  ش 
۱ a  َیوازې اَنبان ، تاقه اَ،ه 
۲ e  ِڅیزونه اِنجوم ا 
۳ o  ُاه، بلدتیا  اُښه، اُخَمند  ا 
۴ i ځاله  ایچه ای 
۵ u هو، عفو اون، اوف او 
۶ X خو [خواګینهxâgine  ،]

 [xiGخوېښ]
 هګۍ، خپلوان 

 
په درې لومړين غربګغږونو الف د زور، زیر او پېښ غږونو ته د څوکۍ په 
توګه راغيل؛ خو ادا کېږي نه یوازې همغه غږونه په کې ادا کېږي پاتې درې  
نور غربګغږونه دي چې په شغناين ژبې کې د کارولو وړ دي. د پښتو ژبې  

ونه له غربګغږونو رسه یې توپیر په دې کې دی چې پښتو ژبې کې غربګغږ
د   له یو ځای کېدو څخه رامنخته کېږي؛ خو  د نېمواک او خپلواکو غږونو 

 شغناين ژبې داسې نه ده.
 د شغناين ژبې ځینې کارېدونکي جملې: 

 پښتو شغناين ش 
 ځوړند [ awizunاَویځون] ۱
 بخښنه [ owfاُوف] ۲
 خوځېدل [weshawdawِښوداو] ۳
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 اِک ېن دم یوښکېن )اوښکې تويې شوې.( ھڎ ــ د
ــ  ید دروغ ګهپ یو ته دېس نه کِښت )نه هغه خربه دروغ ده، هغه دا کار 

 نه کوي( 
 راد )زه او ته ورونه یو.(ِڤ  رات تو اُمۋ ــ 

وېښت   یېداند  توت  شه(    ڎــ  لرې  اوس  وغورځېدې  دلته  )ته  ِشج  سه  ر 
 ( ۱۱۶م: ۲۰۱۸)ارکان، 

 
 پایله 

څېړنې دا راښایي چې شغناين ژبه هم د لهجو د توپیر پر بنسټ بیالبیل 
یي لهجه کې ډېر تر سرتګو کېږي.   توپیرونه لري، او دا توپیر په شاخدره 

له دې څېړنې څخه موخه دا وه چې شغناين ژبه یو څه وپېژنو؛ د لهجو په  
توپیرونه یې پوه شو؛ له پښتو ژبې رسه پرتله پر بیلوايل او ورته وايل یې  

 پوه شو. 
شغناين ژبه لکه څنګه چې یادونه مو وکړه له پښتو رسه د یوې   

ې ته له پښتو ژبې لیکدود رامنځته شوی د کورنۍ ژبې دي؛ دا چې دغې ژب
تورو او غږونو په تداخل رسه یې د شغناين او پښتو ژبو تر منځ له بیلوايل  

ورته يش  زیات  وڅېړل  هم  نوره  ژبه  دا  که  کې  پای  په  کېږي.  لېدل  والی 
 کېدای يش تر دېره به پراختیا او پرمختیا ولري. 

 

 ماخذونه 
شاه؛)۱ رسور  ارکان،  توپچ۲۰۱۸:  زبان  م(؛  بیکف)ګرامر  بخت  ی 

جمهوری   علوم  اکادمي  شغنان:  سیامی  نرشات  شغناين(؛اداره 
 سوسیالیستی تاجکستان انستیتیوت زبان او ادبیات رودکی.

علی؛)۲ نوروز  ثابتی،  فیض ۲۰۱۲:  بدخشان  شغنان؛  تسمیه  وجهه  م(؛ 
 اباد. 

قسیم؛)۳ محمد  چمتو،  او  ۱۴۰۰:  مورفولوژیکي  ژبې  پښتو  د  ش(؛ 
 دلون)تاریخ تحول(؛ کابل: سمون خپروندویه ټولنه. فونولوژیکي ب

صابر؛)۴ محمد  خوېشکی،  ویي  ۱۳۹۵:  او  غږپوهنه  ل(پښتو 
 پوهنه)فونولوژي او مورفولوژي(؛ جاللکوټ: ختیځ خپروندویه ټولنه.

میراجان؛)۵ غوربندي،  کابل: ۱۳۷:  ژبپوهنه؛  مقایسوي  او  تاریخي  ل(؛ 
 نویسا خپروندویه تولنه. 

دانش  ۱۳۹۵میراجان؛)غوربندي،   جهان  کابل:  ګړدود)لهجه(پوهنه؛  ل(؛ 
 خپروندویه ټولنه. 

 درې کړنې

 ډاکټر محمد فرید بزګر

 !او دې ته انسانیت وايي-۱

کلنۍ کې له  ۹۰  .سوزن هولريټس بېجليمۍ ده
ډاکټرانو ته کرونا مړه شوه. مرګ نه وړاندې يې  

وويل چې تنفس اخيستونکی ماشني کوم ځوان  
 .ته ولګوئ )له ما زيات هغه ته ډېر رضورت ده(

 !!!....ما ډېر ښايسته ژوند وکړ
 

 !او دې ته مسوولیت وايی -۲

پر  ډاون  بانډې( الک  )کور  د  کې  ایټالیا  په 
مهال یو زده کونکی د ریايض سوالونو په حل  

کیږي، استاد ته په  کې له ستونزې رسه مخ  
دې اړه ایمیل کوي. استاد له سپینې تختې  
یې   ستونزه  او  ورځي  ته  مخې  کور  د  رسه 
تعمیر   د  قوم  د  او  د مسولیت  دا  هواروي. 

 .بینظیره بېلګه ده 
 دې له تاسې نوم ورکړئ  -۳

د کور نږدې پارک باندې مو کار روان دی، پرون  
دغه   کړل،  جوړ  ځايونه  لپاره  چوکيو  د  يې 
پالستيکي پټۍ يې ترې چاپري کړه، چې د مځکې 
تر کلکېدو پورې څوک په چوکي کښېنني، خو  
د   وي  چې  ډول  هر  په  بايد  ځينې  پوهيږم  نه 
په  هم  څه  که  کړي،  رسه  تر  کړنې  ضد  ټولنې 
نږدې کې يې نورې چوکۍ شته چې په کښينې  
خو دوی همدې چوکۍ ته چې دا پټۍ ترې د نه  

 .ده، ناست دي کښيناستلو لپاره چاپري شوې 
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 مزل  اديبد محمد صفر خواریکښ 

  ()مرکه

 پېژندنه:

مه د کونړ والیت د  ۲۹ل کال د لیندۍ په  ۱۳۲۷محمد صفر خواریکښ د  
منځنی اسداباد ښار په دمکيل کې د میرزا محمد جان په کاله کې نړۍ ته  

 سرتګې پرانیستي دي. 
محمد صفر خواریکښ ال د ښوونځي عمر ته نه و رسیدلی، چې په اسدآباد    

کې د دمکيل د جامع جومات  له امام نه یې د سیپارې پیل او له همدغه  
استاد څخه یې دیني زده کړې ته دوام ورکړ. پنځم  
ټولګی یې په اسد آباد کې پای ته ورساوه. د شپږم  

  پیل یې د رحامن بابا په لیسه کې وکړ. 
ل کال د رحامن بابا له لیسې څخه فارغ او  ۱۳۴۷پر    

د همدغه کال په ژمي پوهنتون ته د شاملیدو لپاره یې  
د کانکور ازموینه ورکړه، له نیکه مرغه بریالی شو. د  

ل کال په پیل کې  د کانکور ازموینو د پایلو له  ۱۳۴۸
اعالنیدو وروسته مالومه شوه، چې د ازموینې له امله  

ګیو ګڼ شمیر فارغان د هېواد په پوهنتونو او د لوړو زده کړو  د دولسمو ټول 
موسسو له زده کړو بې برخې شول. دوی د حکومت د نوي کړنالرې پر  
خالف الریونونه پیل کړ. حکومت د پر له پسې الریونو له امله د کابل  
پوهنتون پر لیله زده کړیاالنو خواړه، اوبه او برېښنا قطع کړه او د پوهنتونو  

په دې ډول د هغه وخت زده کړیاالن یو کال له زده  .  ازې یې وتړلې درو 
 کړې بې برخې شول. 

ل کال د پوهنتون د تعلیمي کال بیا پیلیدو رسه د بیال بیلو سیايس  ۱۳۴۹
سازمانونو د کړنالرو له هر اړخیزې مطالعې وروسته یې د افغانستان د خلک  

ز  ژمنه وکړه.  مبارزې  د  لیکو  په  ګوند  پر  دیموکراتیک  او  ته دوام  ده کړو 
ل کال د کابل پوهنتون د ادبیاتو او برشي علومو پوهنځي د ژورنالیزم  ۱۳۵۲

 له څانګې فارغ شو. 
د افغانستان دیموکراتیک جمهوریت او د    صفر صېب 

ټولنې   دوستۍ  د  جمهوریت  دیموکراتیک  کوریا 
غړیتوب هم درلود. د کوریا دیموکراتیک جمهوریت،  
ګرجستان،   ازبکستان،  )روسیه،  اتحاد  شوروي 
بلغاریا،   چکسلواکیا،  ملدوایا(  ابخازیا،  لیتوانیا، 
رسمي   یې  ته  پولند  او  املان  هنګري،  مجارستان، 

ه کړي دي. بیالروس، اوکراین، ترکمنستان،  سفرون 
فرانسه،   انګلستان،  پاکستان،  املان،  تاجکستان، 

د ورېښمو کاروان د دعوت مجلې اديب برخه ده. په دې برخې کې د شاعرانو او لیکواالنو له 
بیل اديب او غیر او نور بیال و، اديب څیړنو، اديب ټوټوکیس وپیژاند نیولې تر طنزونو، لنډ

دې برخې د ال  سیايس لیکنې د هرني ذوق خړوبولو او معلومات ورکولو په موخه خپرېږي. د
 .پراختیا او غوړیدا په موخه مو د نېک نظر او د قلم خاوندانو د قلم چلولو په هیله یو

dawatafghanmedia@gmail.com 
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بلجیم، ترکیه، دوبۍ او عربستان سعودي ته یې غیر رسمي سفرونه هم  
 کړي دي. 

دا مهال له بده مرغه د زیات شمېر نورو افغانانو په څېر خواریکښ صېب    
الۍ ژوند تیروي. په دمنارک  هم له هېواد څخه بهر په دمنارک کې د کډو 

کې هم د یو ژمن قلموال په توګه د خپل فرهنګ د پیاوړتیا او پښتو ژبې د  
ز کال راهیسې د دمنارک دولتي کتابتون  ۲۰۰۹بډاینې لپاره کار کوي. له  

رسه د پښتو او دري ژبې په برخه کې یې  د سالکار په توګه کار کړی او په  
ارک میشتو افغانانو لپاره په  سلګونو عنوانو  دغه موده کې په دواړو ژبو د دمن 

کتابونه له افغانستان څخه ورغوښتي دي. دمنارک میشت افغانان یې کولی  
 يش د خپل استوګنځایونو ته نږدې کتابتونو څخه یې امانت تر السه کړي 

په   ژوند  فرهنګي  خپل  د  خواریکښ 
اوږدو کې د چاپي رسنیو په لړ کې د  

د ثور انقالب،  کهول، پکتیا په مجلو، 
د ثور انقالب حقیقت او انیس ورځپاڼو  
بیالبیلو   کې دنده تر رسه کړې ده له 
ورځپاڼو، مجلو، اونیزو  او غږیزو رسنیو  
رسه یې قلمي همکاري درلوده. ګڼې  
رسمقالې، مقالې او اثار لیکيل، ژباړيل  
او پنځونې یې کړي دي، هغه اوس  
لکه   کې  هڅو  فرهنګي  خپلو  په  هم 

او هوډمن دی. لیکنې او    پخوا فعال 
ژباړې کوي په شعر او داستاين ادبیاتو  
کې پنځونې هم کوي، چې په همدې  

باب مو له خواریکښ صېب رسه مرکه کړې او د هغه اديب مزل د الرې له  
  ناویلو مو خربوو. 

 د خواریکښ صېب چاپ او ناچاپ اثار دا دي: 
 ز کال چاپ ۲۰۱۰: دمنارکي ـ پښتو سمندرګی. د  ۱
 ز کال چاپ ۲۰۰۸: د روڼاند نقش ـ ژباړه  ۲
 : پردیسې څړیکې ـ لومړی شعري ټولګه ۳
 : د هیلو کر ـ دویمه شعري ټولګه ۴
: د ټولې  نړۍ متلونه د نړۍ له دوه سوه ژبو څخه له پنځه زره کلونو  ۵

 زره متلونه او مقولې ـ له دمنارکي ژباړه.   ۹۰۰۰راهیسې  
ـ لیکن ۶  ز کال چاپ ۲۰۲۰ه او څېړنه  : افغانستان له هورا تکبیره 

 نا چاپ آثار: 
 : د بالښتونو الریون لنډې کیسې او کیسه ګۍ ۱
ـ درېیمه شعري ټولګه ۲  : اخ، که مینه عبادت وای 
 :سور څڅوبیـ  څلورمه شعري ټولګه ۳
 : وليس کیسې او کیسه ګۍ ۴

 شېبه: تاسو ژورنالیزم لوستی نو ادبیاتو ته څنګه لېوال شوئ؟ 
صېب:  مهال  شېبه    خواریکښ  هغه  نه،  که  پته وي  به  ته  تاسو  جانې 

ل کال(چې ما په پوهنځي کې زده کړې پیل کړې ژونالیزم د ادبیاتو  ۱۳۴۸) 
او برشي علومو د پوهنځي یوه څانګه وه. د پوهنځي په لومړي ټولګي کې  
به د پښتو او دري ژبې ادبیات، تاریخ، جغرافیه او نور مضامین ویل کیده او  

ه د زده کړیاالنو د ازموینو په پام  په دوهم ټولګي کې ب 
کې نیولو یا هم ځینې وخت د هغوی د عالقې وړ څانګو  
ته ورکول کیده او پاتې زده کړې به یې په بیالبیلو څانګو  
لکه: ژورنالیزم، تاریخ، جغرافیه، دري او پښتو ادبیات،  

  عريب، انګریزي، فلسفه او نورو کې دوام ورکوه. 
کې په ژبو او ادبیاتو پوهېدل اړین دي؛ خو   په ژورنالیزم 

د   ادبیاتو  د  ژبې  د  چې  دي  نه  اړ  ته  دې  ژورنالستان 
دا   وپوهېږي.  ادبیاتو هم  په  برابر  مسلکي کسانو رسه 
اړینه ده چې د ژبې په ټولو باریکیو وپوهېږي، که نه نو  
لیکنې که په هر ژانر کې وي پيکه به وي. ژورنالیست  

وي نو اړینه ده، چې امال او انشا  که په چاپي رسنیو کې  
یې سمه وي. ان دا چې که په پښتو لیکنې کوي د یاګانو  
په ډولونو پوه او سم یې وکاروي. که په غږیزو رسنیو کې  
کار کوي نو اړینه ده چې کلامت سم تلفظ کړي. نه دا چې د )الف( پر ځای  

وستي کسان  )هه( یا )ع( تلفظ کړي یا برعکس له بده مرغه موږ ډېر داسې ل 
 لرو چې دغه تیروتنې په تیره بیا ویاندویان یې کوي 

شېبه: شاعري مو څنګه پیل کړه، که مو یاد وي د لومړين شعر په  
 هلکه مو ووایئ؟ 

خپل لومړنی شعر مې په یاد نه دی؛ خو دومره مې په   خواریکښ صېب: 
  ۲۰۰۰یاد دي چې د کډوالۍ او جال وطنۍ په مهال همدلته په دمنارک کې  

کې و ؛ خو ما شعر نه   کال کې په کاغذ لیکلی و او تر ډېره مې په جیب  ز 
باله ځکه د شعري معیارونو په تله مې ال نه و تللی. کاغذ رانه الدرک شو او  

 کال نور د شعر لیکلو جرات ونه کړ.   ۲۰۱۱یا    ۲۰۱۰ما بیا تر  
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 شېیه: ډیری وایي شعر الهام دی، آیا تاسو هم په همده نظر یاست؟ 
هو، زما په اند هم شعر الهام او مخیل کالم دی. ډیری    واریکښ صېب: خ 

نور هم په همده باور دي. » شعر یو الهي ډالۍ او اسامين الهام دی؛ یو  
شهاب دی چې کله کله د خیال او عاطفې به اسامن کې ځلیږي او زیات  
دوام نه کوي. هغه څوک چې له دغه شغلې څراغ بلوي، د ژبې وجود کې  

کوي شاعر دی.« د الهام تر څنګ د ښه شعر لپاره شعري معیارونه  روح ور 
او د شاعر عاطفي احساس هم اړین او خوند زیاتوونکي توکي دي؛ خو نه  

 هر موزون کالم شعر دی او نه هر عاطفي کالم شعر وي. 
 شېبه: خواریکښ صېب د شعر یا هم د ښه شعر تعریف څنګه کوي؟ 

که شعر د شاعر احساس لوستونکي یا اوریدونکي ته    خواریکښ صېب: 
ولېږدولی يش او اغېزمن یې کړي زما په اند  
فیلسوف   انګریز  شو.  بللی  یې  شعر  ښه 

ز( په دې باور و.» چې  ۱۶۲۶ـ  ۱۵۶۱بیکن) 
هرن د هرنمند د شعور ذوق، اند، اوالد او د  
هغه د روح رپوټ دی. هرنمند تل د خپل هرن  

ې ژوند کوي. هېڅ اثر  په تنسته)تار و پود( ک 
او په ځانکړي ډول شعر هېڅکله د شاعر یا  
هستوونکي له وجود څخه جال نه وي او نه  

 يش کېدای جدا وي.« 
شعر او شاعري زما لپاره د مینې لوبه ده، د  

شعر ویلو پر مهال سخت خوند اخلم او له ویلو وروسته یې د ارامۍ احساس  
؛ خو د خپل شعر راته د خپل ماشوم  کوم. د هر ښه شعر په لوستلو خوند اخلم 

په څېر ښکاري، چې په لوستلو یې داسې احساسوم لکه خپل ماشوم چې  
 په غېږ کې نیسم. د شعر الر د مینې الره ده چې هېڅ پای نه لري. 

شېبه: تاسو وویل »د شعر الر د مینې الره ده« نو میین شوئ بیا مو  
 شاعري پیل کړه، که د وطن حاالتو اغېزمن کړئ؟ 

بلکل د شعر الر د مینې الره ده، ما ته بې مینې ژوند    خواریکښ صېب: 
ډېر پیکه او بې مانا ښکاري. که روښانه یې ووایم د بې مینې ژوند تصور هم  
نه شم کولی، چې انسان دې سامل وي او مینه دې ونه لري امکان نه لري.  

 زه خو:  
 ته خوب نه راځي د مینې درد رسه هسې روږدی شومه   چې اوس بې مینې را 

 نو ځکه: 
 زه په زغرده باندې وایم چې میین یم  الر مې مینه، کار مې مینه، په دې دین یم 

مرشه ده، شاعري مې د جال وطنۍ زېږنده بللی    مینه مې له شاعرۍ ډيره 
شم. په مینه کې مې ناکامۍ نه ده څکلې چې د زړه بړاس په شعر کې  

 وباسم.  
شېبه: په کوم فورم کې مو شاعري ډېره ده او ډیری وخت موضوعات  

 یې څه وي؟ 
که څه هم په شعر او شاعري کې مبتدي یم او ځان    خواریکښ صېب: 

غزل، څلوریزې، نظم او ازاد شعرونو په فورم کې مې    برالسی نه بومل؛ خو د 
د شعر ویلو جرات کړی دی. په دغو فورمونو کې چاپ شوي او ناچاپ اثار  
لرم. د زیاتو شعرونو منځپانګه مې د هېواد د ویرژلو حاالتو انځور او د انساين  
او هېودانی مینې په اډانه کې  څرګند او روښانه پیغام وي. که زما شعري  

ګو ته الرسسی نه لرئ؛ نو په مخکتاب  ټول 
 کې په لوستلو یې په منځپانګه پوهېدئ شئ. 

شېبه: ټولنې  ته د ادبیاتو )شعر، لنډۍ    
 کیسې او نور اديب صنفونو( اړتیا څه ده؟ 

څرنګه چې د ادبیاتو هر    خواریکښ صېب: 
لري،   رنګ  او  خوند  ځانګړی  ځانته  صنف 
همدارنګه ځانګړي مینه وال هم لري. چې  
خپله اديب تنده پرې ماتوي. زموږ په ټولنې  
کې ټولو اديب صنفونو ته اړتیا محسوسیږي او  
هر یو یې خپلې ځانګړې اغېزې لري. شعر د  

نګړی اغېز لري، چې  ډیری  غوره کلامتو د انتخاب او اوډنې له امله ځکه ځا 
ځل داسې شوي دي؛ پوره یو کتاب مطلب په یو بیت یا څلوریزې کې بیان  
او   اوریدونکي  په  امله هم  له  لرلو  او آهنګ  موزون والی  او د  شوی وي 
لوستونکي اغېز لري. په اساين تر ډیره په ذهن کې پاتې کيږي؛ خو نرث بیا  

 دغه امتیاز او ښېګڼې نه لري. 
هم زیات مینوال لري او د سکالو او پېښې د بیان لپاره ځکه  لنډه کیسه  

اغېزمن صنف دی، چې د اوسمهال د لوستونکي د ژوند ډول د بدلون له  
امله تل په بیړه کې وي. د اوږدو لیکنو د لوستلو لپاره وررسه د وخت کمی  
وي؛ نو ځکه لنډې کیسې په مینه لويل. د لنډو کیسو د لیکوال قلمي پیاوړتیا  

رومان لیکونکي زیاته اړینه ده او باید وکوالی يش چې په لنډو کیسو کې    تر 
سکالو انځور کړي. ځینې داسې پېښې وي چې بیان یې تفصیل ته اړ وي  
او ددغه راز د حاالتو بیان په اوږدو کیسو او رومان کې شوين او اسان وي.  

شاعري نیولې    د یوې ټولنې د ادب د ښکال او پياوړتیا لپاره له لنډیو، شعر او 
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تر کیسه ګیو، لنډو کیسو، رومان، ډرامو او یونلیکونو پورې ټول د ټولنې د  
 اذهانو په روښانتیا کې پوره اغېزه لري. 

 شېبه: د هېواد اوسني حاالتو ته په کتو څه ډول پنځونو ته اړتیا وینئ؟ 
خواریکښ صېب: زما له انده د هېواد حاالتو ته په کتنه په ریالیستیکي ډول  

افغان ولس د غمیزې د هر ویرژيل حاالت بیان او انځورول او نړېوالو ته    د 
یې رسول په هر اديب ژانر کې اړین دی؛ نو د عامه پوهاوي لپاره ادبیات  
لور چې   سرته اغېزه لري. د نړۍ سرتو لیکواالنو عامه ذهنیتونه په هغه 

 غوښتي یې دي سیده کړي دي. 
ل شوي اثارو په هکله څه نظر  شېبه: د اوسني یا ځوان کهول د پنځو 

 لرئ؟ 
د اوسني ځوان کهول پنځونې    خواریکښ صېب: 

دیني،   سیايس،  له  چې  خو  ښکاري  ښې  ته  ما 
مذهبي، ژبنۍ او جنيس تنګ نظریو ازادې وي. په  
پټو ستګو د سیايس دالالنو او د دین او اېامن په  
ترې   الس  په خپل  نه يش،  الړ  پسې  سوداګرو 

چ  نکړي،  جوړ  بتان  ورته  داسې  بیا  یې  ماتول  ې 
ستونزمن وي. له ځوانو قملوالو څخه زما دا غوښتنه  
ده، هغوی چې په نورو ژبو پوهېږي د خپلې ژبې د  

 بډاینې لپاره علمي اثار وژباړي. 
افکارو   له  چا  د  او  لولئ  اثار  ډول  څه  شېبه: 

 اغېزمن یئ؟ 
ال په لومړين ښوونځي کې، ګومان کوم پنځم ټولګي    خواریکښ صېب: 

کې به وم چې د )څړیکې( په نامه مې د ارشف مفتون شعري ټولګه السته  
راغله. په ډېر شوق مې ولوستله او له خپل خدای بخښيل پالر به مې د  
ځینو بیتونو د لغتونو د مانا پوښتنه کوله، هغه مهال مې د لنډیو له اوریدو او  

ښتو ژبه کې مې لومړنۍ د لنډو کیسو ټولګه  خوند اخیست. په پ   شعر لوستلو 
)د محلونو خوا کې( ولوست، چې د کوزي پښتونخوا د کوم لیکوال اثر و،  
له بده مرغه چې نوم یې را څخه هېر دی. هامغه وختونو کې مې د ارواښاد  
اجمل خټک)دا زه پاګل وم( او )د غیرت چغه( لوستي وو. چې اغېزمن  

وروسته مې کم په پښتو او ډیر په دري ژبه کې داستاين او    کړی هم وم. 
ما خپل   پر  په خپل وخت  یې  یو  لوستل، چې هر  کتابونه  داستاين  غیر 

 ځانګړی اغېز درلود.  

د ماکیسم  ګورکی د )مور( له اثره نیولی تر د ویکتور هوګو تر )بینوایان( او  
. د شعر  یو څه سخته وي د نور د لیکوالو اثار لوستي؛ خو دلته د ټولو یادونه  

 لوستلو تنده مې د دواړو ژبو پښتو او دري په شعرونه ماتیږي. 
د کتابونو د لوستلو اړوند به دومره ووایم، چې زه نېکمرغه یم چې په پراخه  
کچه کتابونو ته الرسسی لرم. زه نږدې دوه لسیزې د دمنارک هېواد د دولتي  

دري ژبو د کتابونو د انتخاب او    کتابتون د بهرنیانو له برخې رسه د پښتو او 
ترشیح په برخې کې سالکار وم، چې اوس دغه برخه د شاهي کتابتون په  
اډانه کې فعالیت کوي. زه ال اوس هم وررسه همکاري لرم؛ نو د دندې له  
مخې هم نوي اخیستل شوي کتابونه ولومل او په ځانګړې الفبې)ابیڅې(  

پاڼو  ی   ځانګړیو  د  ولیکم.  کې  په  )فورمونو(  دلته  چې  بومل  یې  وړ  ادونې 
دمنارک د ښاروالۍ له هر سیمه ییز کتابتون نه  
اخیستلو   امانت  د  کتابونو  د  ژبو  مورنیو  خپلو  په 
اسانتیاوې شته. له همدغو اسانتیاوو نه په ګټه  
اخیستنې رسه مې په دې وروستیو کلونو کې د  
لیکوالې   ایتالیوي  د  اثارو کې  په  لیکوالو  بهرنیو 

چي، کوملبیایي لیکوال ګابریل ګارسیا  اوریانا فال 
مارکیزاو والدیمیر ناباکوف او ځینو نورو د اثارو له  
لوستل خوند اخیستی او په لنډو کیسو کې مې د  

 فرانتس کافکا کیسې خوندورې ولیدې. 
شېبه: اوس چې په هېواد کې ډیری اديب،  
فرهنګي اوکلتوري مرکزونه تړل شوي یا یې هم مسوولین بهر وتيل،  

 د دې لنډ مهالې او اوږد مهالې اغیزې به په پښتو ادب څنګه وي؟ 
په هېواد کې وروستیو بدلونونو له بده مرغه د ژوند پر    خواریکښ صېب: 

ټولو سیايس، اقتصادي، ټولینز او فرهنګي برخو زښت ناوړه اغېز کړی دی.  
ځرګنده   په  کې  برخه  اديب  ا  فرهنګي  په  زیات  ټولو  تر  اغېز  منفي  دغه 

دی. په میاشتو میاشتو کتاب پلورنځیو ته څوک رس نه دننه کوي،    محسوس 
د کتاب چاپولو ماشینونه په ګردونو کې پټ دی، د موسیقي هرن له یوه مخه  
ناروا او حرام بلل شوی، د سندرغاړو بې عزيت شوې ده او سینام هم همدا  

ولو نورو  ډول. نو ناوړه او ډېر ناوړه اغېز یې په پښتو ادب او هم د هېواد د ټ 
ژبو پر ادب په لنډ مهال او اوږد مهال داسې محسوس دی، چې جربانېدل  

 یې ناشونی او ډېر ستونزمن دی. 
شو، یا هم    شېبه: پښتو ادبیات او شاعري څنګه تر بهرنیانو رسوی 

 څه باید ويش چې نړیوال پښتو ادب رسه اشنا يش؟ 
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د پښتو ژبې شاعري او په ټوله کې ادبیات به هغه وخت    خواریکښ صېب: 
بهرنیانو ته ورسیږي، چې لکه فاريس ژبې نورو ژبو ته وژباړل يش. تر کومه  
ځایه چې زه خرب یم دا کار په پښتو کې ډیر کم شوي چې په نشت حساب  

 دي. 
بهر میشتي پښتانه شاعران یا هم تاسو په دمنارک کې څنګه     شېبه: 

  شاعرانه بنډارونه جوړوئ؟ 
هو، کله نا کله د کرونا وبا او له دغه امله د لګیديل    خواریکش صېب: 

بندیزونو مخکې د دمنارک میشتو افغانانو بیالبیلو  ټولنو مشاعرې او اديب  
ټ  ادبپالې  لیکوال  د  زموږ  درلودل. چې  د  بنډارونه  پال  دوه  لخوا هم  ولنې 

ارواښاد عيل ګل   )د  ستاینغونډو کې چې 
ادبی   د  خواریکښ(  محمد صفر  او  پیوند 
کارونو د قدردانۍ په پار جوړې شوې وې،  

 مشاعرې هم وشوې. 
وخت   او  تاسو  له  صېب!  صفر  شېبه: 
ورکولو مو نړۍ مننه د اخري پوښتنې په  

رسنیز  دعوت  د  فعالیتونه،    بڼه  مرکز 
مجله او اديب هڅې یې څنګه ارزوئ او  

 د ال ښه وايل لپاره څه کول پکار دي؟ 
که څه هم د دعوت    خواریکښ صېب: 

فرهنګي مرکز د ټولو فعالیتونو  په    رسنیز 
اړوند د ځینو الملونو له امله خپل وخت  
او پرله پسې توګه بې نصیب وم؛ خو په  
له   مجلې  دعوت  د  کې  وروستیو  دې 
الرې د دغه رسنیز مرکز د ډېرو فرهنګي 
رسنیز  دغه  شوم.  خرب  کارونو  اديب  او 
پازوال مرش ښاغلی محمد طارق   مرکز 

مسلکي ژورنالیست    بزګر مې د یو پياوړي 
پوهېدم   په دې هم  او  پېژانده  توګه  په 
چې د مسلکي کارونو پوره وړتیا لري؛ خو 
دا ګامن مې نه کاوه چې د جال وطنۍ  
اقتصادي   او  اکر  ستونزمن  سخت  په 
تنګسه کې به د دومره کارونو حوصله او 

 توان ولري.  

نیتونو  زما له انده اطالع او معلومات رسونه، ولس پوهول، د عامه ذه
روښانول، د ادب پېژندګلوي او بډاینې په موخه د اديب او رسګرموونکو  
مطالبو خپرول، چې څرنګه او څومره له یوې چاپي رسنۍ مته کېږي، 
دعوت مجله په دغه معیارونو برابره او له یوې ورځې یې بلې ته کوټيل  
  ګامونه اخیستي دي. د دعوت رسنیز فرهنګي مرکز کار او زیار د اديب، 
سیايس، علمي او معلومايت مطالبو د خپرولو له الرې که په مهالیزو  
خپرونو کې وو او که د کتابونو د خپرونې له الرې د تایید او ستاینې وړ  

 بومل.  
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 د خواریکښ صېب د کالم بیلګې: 

 

 غزل 

 د رواج تیارو کې پټ دې د لیال مخ

 موده وشوه ومې نه لید د اشنا مخ

 په دلرب مې باور دومره و پوخ شوی 

 چې به ما ته ښکاره نه کړي د جفا مخ

 بې نصیب چې له دیدنه د جانان شوم 
 بیا مې هېڅ لیدلی نه دی د ښکال مخ

 د لویدیځ د ښکلو مینه بازاري ده 

خ شپه دې غیږ کې سهار اړوي له تا م   

 راشه نن به بیا د مینې یاد تازه کړو 

 ښه په زغرده را څرګند کړه د وفا مخ

 هغه وخت به مې د ژوند ارمان پوره يش 

چې دې ښکل کړم رسه لعلونه او زیبا  
 مخ

 سپوږمۍ ځکه د وریځ شا ته پنا کېږي 

 چې له زلفو رابهر شو نن شپه ستا مخ

 خواریکښ نور د بیلتون له دوزخ ژغوره 

د وطن ښکلی کړ بیا مخ  په خړ ګرد یې  

 اخ 
 داسې سوزې ګران کابله 

 لکه غوره شونټۍ بله 
 دښمنان دې تور لېوان دي 

 دوۍ دې وخوري یو تر بله 

 د افغان د پت شمله یې 

 د اسیا د وربل ګله 

 که سل وارې مې ژوند يش 

 درنه ځار شم په سل ځله 

 خواریکښ دې مینه سات 

تر تله په خپل زړه کې تل   

۲۰۱۸/۲/۲  

 

 ویرژلی انتظار 

 لوړ مازیګر 
 سکڼی ماښام شو 

 د سپرلی موسم و 

 تنکۍ سپوږمۍ وه

 د شفق د کنارو د پاسه 

 څنګ ته یې ستورو 

 سرتګکونه وهل

 ما له جانان رسه  

 وعده کړې وه 

 له کلو وروسته
 له سفر راته 

 ور ته والړ وم 

 له ګالبه رسه 
 خو شېبه وروسته مې 

 دا ګل 

 په خپلو اوښکو پرېمینځ 
 پر سور ټټر مې 
 د جانان کېښود

ز ـــ د کابل زنبق څلور الرې  ۲۰۱۷د جون  
 ناورین مهال. 

 

 

 

کوپنهاګن  ۱۵/ ۲۰۲۱/۱۰  

http://www.dawatmedia24.com/


[34] 

www.dawatmedia24.com          

شفیق  انجینیر  د  امانزۍ  اوږۍ 
ل   ۱۳۷۴الله امانزي لور  په  کال   

کې  کال   کنړ  کوز  په  ننګرهار  د 
زده کړې  ،زېږېدلې لومړنۍ   خپلې 

د    ل کال   ۱۳۹۰  د کابل په بېالبېلو  ښوونځیو کې  تررسه کړي  او په    یې  
وروسته یې خپلې زده کړې ،  ملکله ثریا  عايل لیسې  څخه  فارغه  شوې ده 

رسته    د ښوونې  او  روزنې پوهنتون د پښتو ژبې  او  ادبیاتو په  برخه  کې
کال   په  څخه  پوهنتون   همدې  له  یې  سند  لیسانس  خپل  د  او  ورسولې 

راوړ   ل کال ۱۳۹۴ د  ؛السته  کړییز سفر  زده  نوموړې  د  په    خو  دې سند 
د پښتو   ښوونې او روزنې پوهنتوناخیستلو پای ته ونه رسید بلکې ال هم د  

 ده. هزدکړیال پښتو څانګې د ماسرتۍ ژبې او ادبیاتو پوهنځي 

،  ل کال پیل کړې ۱۳۹۵لومړنۍ لیکنې د نرث په برخه کې  په    خپلېاوږۍ  
وروسته له هغه    په نامه یادېږي،(  د ژوندانه ازموینې  )چې لومړنۍ لیکنه یې  

یې د نظم په برخه کې هم د  خپل  قلم نیلۍ وځغلولې چې تر دې دمه یې  
په دواړو برخو)نرث او نظم( کې  ګڼې لیکنې کړي دي. نوموړې د ژباړو له  

رې هم ګڼ شمېر مقالې او نور علمي او اديب موضوعات خپلې ژبې ته  ال
 رااړويل دي.  

اوږۍ  تر دې دمه کوم چاپي اثر نه لري خو ډیرې لیکنې یې په انټرنټي 
مجلو، د    ورځپاڼو،  سایټونو،  چې  دي  شوي  خپاره  کې  اوونیزو  او  رسالو 

رساله،د بلوچستان کوټې لیکنۍ بیلګې په توګه د کوزې پښتونخوا نوي غږ  
ادا وه، غوره ملګرتیا،  مجله، ملی هدف او    صدای شوراها،که یوه سجده 

چې د نوموړي ناچاپ  ،  همدارنګه د یادونې وړ ده   داسې نور یادوالی شو،
 .اثار چې په نږدې راتلوونکي کې به د چاپ په ګاڼه سمبال يش 

 نا چاپ اثار دا دي:  د اوږۍ امانزۍ 
 ـ اداري حقوق)ژباړه( 

ـ ژور لید )د نړي د نامتو لیکواالنو پېژندنه او  
 غوره ویناوې(

 ـ اوږۍ د هسکې غاړې)شعري ټولګه(
 ـ د  نرث ټال )د هرني او ساده نرثونو ټولګه(
ـ د ژبې د زده کړې په اړه نړیوالې نظریې او  

 مکتبونه)څېړنیز اثر( 
 د اوږۍ د کالم بیلګې:  

 نظم
 کاش چې ساوې ویشیدلی
 کاش چې روح تقسمیدلی 
 کاش د اوښکو په باران مو

 لږ هم زړه تسکینیدلی
 کاش چې ته هم ملر په شانتې 

 غروب نه وروسته جګیدلی
 کاش چې عمر خرڅیدلی

 که قیمت یې زموږ د رس په بدله وای 
 ژړیدلی 
 رژیدلی 
 لویدلی 

 زما ګرانه اغا جانه
 چیرې تنها نه تلېته خو  

 خو دا ځلې ولې الړې
 الړې الړې داسې الړې

 چې نه ته موږ ته راتلی شې 

 او نه موږ درته درتلی شو
 اوس مو منځ کې ډیرې ډیرې

 فاصلې دي 
 اندیښنې دي 

 د غمونو قافلې دي
 زما ګرانه اغاجانه

 دا ستا غم لکه د غره لویې ډبرې 
 نه خو کله ماتیدای يش 

 نه خو هم کله ویيل کیدای يش 
 نه دې څوک پر ځای راتلی يش 

 ځای نیوی يش   نه دا ستا څوک 
 نور مو هېڅ په وس کې نشته

 بس کښتۍ کښتۍ دعاګانې مو
 د اوښکو په دریاب کې دي لېږيل

 که هغه رحامن قبول کړې
 بیا به واړه رسه یو يش 

 تا به دواړه الس نه نیيس
 او د جنت تر دروازې به دې

 يورو بدرګه کړ   ښه ورو 
 

 ژونده بس مسکۍ شه خیر که هر ځل دې دوکه وکړه 
 هیلې دې زندۍ کړې اوس مې دغه فیصله وکړه 

 ځانته مې حیران شم چې مې څنګه زغملې یې  
 ولې مې ستا چل ول ته دا دومره حوصله وکره

 ته چې نن د مینې په مانا باندې ښه پوه شولې 
 له مینې مې توبه وکړه زه نور درنه الړمه

 الړه شه اوږۍ دلته نور څوک د اوریدو نشته 
 تا لکه ټول عمر تش هندارې ته کیسه وکړه

 زه لګیا یم
 توري غوږ دي 

 کلمې هم الس په الس 
 زما غمونه

 رسه اوبدي او
 د سرتګو له پنجرو نه 

 د اوښکو  
 د نرۍ رسۍ په مرسته
 د وجود له تورې خونې 

 راوبايس ټول دردونه 
 

 اديب ټوټه 
ستا د زلفو د شامل جنګ مې خوښيږي، دواړه 
ښه رسه اخته وي.کله دې شامل په ښکلو زلفو  
زورور يش او ستا په وچويل یې خواره واره کړي 
او کله دې زلفې پرې زورور يش او د سالو په نوم  
زغرې کې ځان داسې ښه راونغاړي چې شامل  

دواړو منځ  یې لږ زره هم ګډوډ کولی ونه يش، د  
کې ته ډیره ستړې ستومانه کیږم کله دې ځان  
د تیز شامل نه پناه کوې او کله کله هم په ټیکري  
کې د خورور ورو زلفو په پټولو بوخته یې؛ خو په  
دې درې واړو کې زه ډیر بختور یم، چې په ټوله  

جنګ په لیدلو بوخت   دې خواږه   الره کې ستا د
 یم تا ته ګورم او هېڅ په الرې نه پوهېږم. 

 اوږۍ امانزۍ   
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 د خلقت ګناه مې څه وه؟

 فرزانه زیار 

 خدایه ولې دې پيدا کړم 

 تل محتاجه بیچاره یم 
 زوریدلې ژړیدلې 

 د هر چا پیغور نه ډکه 

 چې ال نه وم پیدا شوې 

پر نړۍ نه وم چې ال هېڅ  

 مور مې دا دعا کوله 

 خدایه لور نه مې توبه ده 

 پالر مې تل غرور کولو 
 لور به څه وي لور نه غواړم

 د خلقت ګناه مې څه وه؟ 

 ال پیدا پر نړۍ نه وم 

 ټولو دا ګامن کوله 
 زما مور یې سپکوله 

 د واده پیغور له السه 

 ها ټول رسه یې خرڅوله 

 وای لور به څه وي 

 چې تا راوړه 

پیسې در باندې الړې څه  

 تا پر دې باندې سپیره کړو
 چې مې چیغې کړې له درده 

 یو غږ تل رارشنګیدلو 

 سپیرې چوپ شه! 

 ته ال څه یې 
 فقط ته خو کوم هلک یې 

 دا ال ګوره 

 اوس پر نر ښځې تیرې دي
 چا په غیږ نه اخیستلم 

 تل به زه ژړیدمل 
 له خپل نصیب به کړیدمل

 چې زه څه وم 

پر دې نړۍ شوم  ولې پيدا  

 د خلقت ګناه مې څه وه؟؟

 تل مې دا خربه اوریدله
 ډوډۍ لږ خوره چې سختي ده 

 زوی ته یې تل همدا ویله 

 زویه وخوره چې قوي شې 

 دا ستا مټې فوالدي يش 

 ته سیارسه چیرته کینه
 ته د کور او یا د ګور یې

 دی خو کار کړي والیبال کړي

 ته یوه کاسه پریمینځې 
 دا نو کار دی

 دی خو نر دی  

 ته ال څه یې؟
 د خلقت ګناه مې څه ده؟؟

 کاش پیدا چې نه وای خدایه

 د کتاب مخ ته چې ګورم 

 سم اغزی یې شم د سرتګو 

 وایي چپ شه خدای دې واخله

 ستا له درس رسه نور څه دي 

 ته ډوډۍ پخول زده که 
 پردي کور ته به څه وایې 

 د ظلمونو انتها کې 

 د هر چا د الس نانځکه 

لوړ رس د ډوډۍ وږې په   

 لوی مصیبت پر دې نړۍ وم 
 زوریدلې کړیدلې خوارکۍ وم 

 د خلقت ګناه مې څه وه؟ 

 پالر مې خرڅه په پیسو کړم 
 ځان مالدار زه یې د سپو کړم

 که مې حق هم وای ویلی 

 وای چپ شه ته ناقصه 

 ښځه څه څه یه یې عقل 

 اوس دې تیره له نړۍ کړم 
 خدایه دا ګیله لرمه! 

احتیاجه زه دې ولې کړم  

 زما روزي دې کړ په بل 

 د ډوډۍ په مقابل کې 

 له پیغوره لېونۍ شوم 
 شومه شاړه هم پردۍ شوم

 د خلقت ګناه مې څه وه؟؟؟

 د نوي کال په مناسبت د دعوت رسنیز مرکز پیغام 

 نوی کال مو بختور

 !بختور شهدرنو او پتمنو هېوادوالو نوی کال مو مبارک او 

راشئ که د یوې ورځې لپاره هم وي غم او درد ته شا کړو، داسې یو کال  
ته مخ کړو چې غمونه، نفرتونه، کینې او حسد مو له زړه وبايس. کېدای 
به یو رنګین،  يش پرسلی هم د ارزښتمنتوب احساس وکړي او داسې 

 .مهربان او په نېک فال پرسلی پیل کړو

ېواد کې د شته بدبختیو د پای کال وي. نور هیله ده د کال بدلېدل په ه
د باروتو لوګی او د ټوپک د کرغیړن غږ پر ځای د مرغانو د اوازونو او  
د ګلونو د نندارو خوند واخیستل يش. ونې، بوټې او چمنونه زرغون يش،  
د  او  امن  سوله،  يش.  سرتګو  تر  ځال  او  ښکال  طبیعت  د  چېرې  هر 

و له شته اقتصادي ناورین خالص، ورورولۍ ژوند يش. هېواد او ولس م
 .په نس موړ او پر تن جامې ولري 

ګاڼه   په  تعلیم  د  توپیرونو  له جنسیتي  پرته  نارینه  او  هیله ده ښځینه 
سمبال، د ښوونځي او پوهنتونو دروازې د تل لپاره خالصې وي. علمي 

 .کادرونه مو په افغاين، اسالمي، انساين، ازاد فکر او روحیه وروزل يش

نوي کال په مناسبت له اوسنیو چارواکو په ټینګه غواړو چې حکومت    د
هله حکومت وی چې د ولس زړونه د رسکار ملګري وي او تر هغه چې 
واکمن ولس په مینه خپل نه کړي ماته یې حتمي او حکومت یې د جرب  
او زور پرته بل څه نه دي. واکمن باید د وطن لوړي ګټې خوندي او د  

قه غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا وطن د هر افغان  ولس او زمان برح
  .دی د هیچا او هیڅ ډلې شخيص ملکیت نه دی

او په پای کې داسې یو پرسلی پیل او تجربه کړئ، چې کلونه کلونه مو  
 .په ذهن کې انځوروله

 !پرسلی مو نېکمرغه

 !هر روز تان نوروز

 د دعوت رسنیز مرکز 
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او استعداد  ېرکځ که دا نښې مو لرلې نو
 لرونکی شخص یئ

 ریاض احمد 

دلته به ځینې مشهورې نښې درښیو، چې دا مشخصوي که ځینو  
و دا ځانګړنې لرلې؛ له هغه نه چې تاسو یې په اړه فکر کوئ  کسان

ډریک بایر او چیليس هاروې     .ځیرک او د ښه ذهن څښتنان دي
 مشهورو پوهانو په دې موضوع څېړنې کړې دې.                                                                

 که د کورنۍ تر ټولو مرش/ ه یئ:
استعداد   ښه  د  او  ځیرک  معموال  مخې  له  څېړنو  د  مرشان  ټولو  تر 

 لرونکي کسان وي، خو دا موضوع په جینیټیک پورې اړه نه لري. 
 که چېرته ډنګر یئ! 

زېږدي کال کې پوهانو    ۲۰۰۶په  
بالغ کسان تر څېړنې الندې   ۲۲۰۰

او   ځیرکي  د  دوی  د  او  ونیول 
یې وکړ دې څېرنې  استعداد ټیسټ  

. هر څومره چې  نیوکاله وخت و   ۵
د   وي  غټه  تنه  او  مال  چا  یو  د 

 . ځیرکۍ استعداد یې هم ټیټه ده
سندرې   رسه  ځان  چېرته  که 

 زمزمه کوئ:
ډیری کسان به مو لیدلی وي چې  
وړکوايل څخه کله کله چې یوازې 
زمزمه  سندرې  رسه  ځان   له  وي 
دا   چې  راښایي  دا  څېړنې  کو، 

فوق   موشامن او  استعداد   لوړ  د 
 العاده استعداد خاوندان دي. 

 که مو د مور شیدې پوره رودلې وي: 
م کال کې وشوه، هغه ماشومان چې  ۲۰۰۷په یوه څېړنه کې چې په 

په کوچینوالی کې د مور په شیدو تغذیه شوي ويپه ډیر احتام وروسته 
 ځیرک شخص ترې جوړیږي. 

 که چپ الس یئ: 
یرک وي او ډیری وخت په جنایي پېښو  ډیری وخت چپ اليس هم ځ

او جرمونو کې ښکیل لیدل شوي دي؛ خو تر اوسه څېړونو دده په اړه  
 چې ولې داسې دی ځواب نه دی موندلی. 

 که مو قد لوړ وي: 
م کال په یوه څېړنه کې چې په زرګونو کسانو باندې رس ته  ۲۰۰۸په  

لوړ قد لرونکي  ورسیده دا پایله دا پایله له )ای کیو( تر السه شوه،چې  
کسان د ښه استعداد خاوندان دي او کولی يش په ځوانۍ کې ډیرې  

 پیسې وګټي. 
 که د هر يش په اړه ډیر تشويش کوئ: 

د محقیقینو یوه ډله دا ثابته کړه چې مضطرب کسان به ځینو مواردو 
د هغو  پایله  دا  استعداد وړ کسان وي  د  او  نورو ښه ځیرک  له  کې 

شوه چې په یوې ډلې کسانو باندې تر رسه   بیالبیلو تجربو تر السه
 شوې وه.

 که شوخ طبیعته یئ: 
محصیلنو تر رسه شوه ښيي    ۴۰۰په یوه څیړنه کې چې د ارواپوهنې په  

هغه کسان چې ټوکي وي سات تیره وي ګپې کوي او خلک خندوي  
خندونکي   او  ذوق  بیل  بیال 
کارټونونه رسموي ځیرک او د ښه 

 استعداد کسان دي. 
 او یئ: که کنجک

په هر يش پوهېدنه، د هر څه په 
اړه تحقیق کول او که د هر څه په 
اړه مو چې اوریديل پلټنه کول دا  
ثابتوي چې د ښه استعداد لرونکی  

 یئ. 
که په ګډوډ اتاق کې مو چرت نه  

 خرابیږي: 
د   پوهنتون  سوټا  مینه  د  امریکا  د 
ارواپوهنیزو علومو مطاله ښیي چې  

ابونه، په یو ګدود اتاق کې چې کت 
جامې، کتابچې، قلمونه، کاغذونه  

 ډوډ پراته وي د خالقیت او پنځونې قوه زیاتیږي. او هر څه ګ 
 که د شپې تر ډیره ویښ یئ: 

چې   مخې  له  مجلې  رسمي  د  انجمن  نړیوال  د  توپیرونو  فردي  د 
محقیقینو په کې تحقیق کړی دی دې پایلې ته رسیديل هغه کسان  

ل خوښوي د ځیرک  ذهن څښتنان  چې د شپې تر ډیره ویښ پاتې کید
 دي. 

یادې څیړنې د انډر بیلټ پوهنتون څېړونکي کړې ده، تاسو یې په اړه  
 څه فکرکوئ؟؟
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 ذهني ستړیا څنګه له منځه یوسو؟ 
 عادل ارمان 

په انسانانو کې یو له سخته ناروغیو څخه هم ذهني ستړیا ده، چې انسان 
په دې حالت کې د فکر کولو وړتیا له السه ورکوي او خپل احساسات له 
نورو رسه نه يش رشیکولی. نو دا حالت ددې المل کیږي چې انسان په  
فزیکي ستړیا او ځینو نورو ناروغیو اخته يش. ذهني ستړیا ډیر الملونه 

لې څخه کار، کورنۍ ژوند مجي چې د هغې له  لر 
او په ځانګړي ډول خوب نه کول دي. ددې خنډ  
رسه د مبارزې لپاره لومړی خپل ذهن ارامه کئ. 
رسه   الرو  حل  او  الرو  تګ  ځینو  له  مو  دلته 
د   وړاندې  په  ستونزې  ددې  چې  کوو  معريف 

 مقاومت او مخنیوي لپاره غوره دي:
  : خپل ځانته وخت وټاکئ:۱

ددې ناروغۍ تر ټولو غوره درملنه دا ده چې په  
یوه تیاره کوټه کې او له خپا خالق رسه اړیکه ټینګه کړئ. د قران کریم  
تالوت، ملونځ او دعا په نړۍ کې تر ټولو ډیر انسان ته ارامتیا بخښي. دعا  
او په دعا رسه ژړا هغه عملونه دي چې د زړه او ذهن ستړیا به مو له منځه 

 یويس. 
 

 ارامه او په خاصه اندازه خوب کول:  : ۲
ځینې کسان د خوب کولو رسه رسه بیا هم په ذهني ستړیا اخته وي. ددې  
خنډ د له منځه وړلو لپاره باید پوره اته ساته او په اندازه خوب وکړئ. هره  
څخه   فشارونو  ذهني  او  ستړیا   ذهني  له  مو  به  خوب  ساعته  اته  شپه 

 د خپل ځواک حاصلولو چانس برابروي.وژغوري. خاصه توګه خوب بدن ته  
 : کوښښ وکړئ ځینې ورځني مشکالت هېر کړئ:۳

کتاب ولولئ، له ملګرو او یا د کورنیو غړو رسه په رخصتیو کې په چکر الړ 
شئ. ځینې وختونه د چاپیریال بدلول له انسان رسه مرسته کوي تر څو  
 خپل ورځني ذهني فشار او ځینې مشکالت حل کړي. 

 ځ ورزش وکړئ: : هره ور ۴
د ورزش پر مهال د انسان عصبي سیستم اندروفین 
په نوم مواد تولیدوي، اندروفون هغه مواد دي چې  
انسان خوشحاله سات. تاسې اړتیا نه لرئ چې په  

یوازې   ۱۵ وکئ  ورزش  یا ساعتونه ساعتونه  دقیقو 
 قدم وهل مو همد موخې لپاره کفایت کوي. 

 : د ساه اخیستلو ورزش:۵
نیو لپاره د پوزې له الرې ژوره ساه واخلئ او د خولې له الرې یې  د لسو ثا

 وباسئ. دغه کار مو د هر ډول ذهني فشار او ذهني ستړیاوو څخه ژغوري.
 

 !ناروې میشتو پښتنو هېوادوالو ته زیری

د دعوت رسنیز مرکز څخه په لیلیسرتوم کې تر السه کولی شئ. همدا راز یې مینه   (Stor Norsk-Pashto Ordbok) د نارویژي پښتو قاموس
نومرې په ویلو او ښودلو رسه ستاسو   ISBN د لیکوال د نوم، د کتاب د نوم او یا د ټولو کتابپلورنځیو څخه  Norliپه ټوله ناروې کې د نوريل   وال 

وريل د الندې مرکزي دفرت او  په مستقیم ډول د ن  کې یې په اوسلو له پاره غوښتلی يش  
 .کتاب پلورنځي څخه اخیستالی شئ

Norli - Universitetsgata i Oslo 

او هم د خپل کمون او سیمې د کتابتون، ښوونځي او پوهنتون کتابونونو څخه هم 
 .کتاب غوښتالی شئ تر څو یې ستاسو د استفادې له پاره واخيل

  .شمېره ورته ووایاست ISBN یواځې د کتاب نوم، د لیکوال نوم او د

 Stor Norsk-Pashto Ordbok نارویژي پښتو قاموس

 Mohammed Tariq Bazger لیکوال: محمد طارق بزګر

ISBN: 978-82-691395-0-1 

Dawat Media Center 

Voldgt. 37A, 2000 Lillestrøm. Mobil: 90856195 
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 چگونه از عقايد احمقانه بپرهيزيم؟

که بعضی افراد مستعد آن هستند، نیاز  انواع عقاید احمقانه برای پرهیز از 
همه   از  نه  را  شام  ساده  روش  چند  نیست.  برشی  العادۀ  فوق  نبوغ  به 

 خطاها، بلکه از بیشرت عقاید احمقانه دور میکنند.

شود، مشاهده را شخصا انجام دهید.  اگر موضوع با مشاهده روشن می.  ۱
این باور اشتباه که زنان دندانهای کمرتی از مردان  توانست از  ارسطو می

دارند با یک روش ساده پرهیز کند. او میتوانست از خامنش بخواهد که  
هایش را بشامرد. او این کار را نکرد چون فکر    دهانش را باز کند تا دندان 

در   حالیکه  در  میفهمید  را  چیز  همه  که  این  کردن  تصور  میداند.  میکرد 
را  آن  منی فهمید، خطای   حقیقت 

مشهور است که همۀ ما مستعد آن  
  هستیم.

تر  اکرث موضوعات از این ساده . ۲
مثل   شام  اگر  میشوند.  آزمایش 
از   بعضی  به  نسبت  مردم  اکرث 
پرشور  و  راسخ  ایامن  مسایل 

روش  که  دارید،  دارد  وجود  هایی 
تواند شام را از تعصب خودتان  می

کند، این نشانه آن است  را عصبانی میباخرب کند. اگر عقیده مخالف، شام  
می فکر  آنچه  برای  مناسبی  دلیل  که  میفهمید  ناخودآگاه  شام  کنید، که 

ندارید. اگر کسی دعوی کند که دو جمع دو پنج میشود ، یا این که ایسلند  
سوزی   شدن، احساس دل   جای عصبانی  در خط استوا قرار دارد، شام به 

ب و جغرافیا شام آنقدر کم باشد که این  میکنید، مگر آنکه اطالعات حسا
 سخنان در افکار شام تزلزل ایجاد کند.

مورد  .  ۳ درباره موضوع  که طرفین  تند میشوند  بسیار  زمانی  بحثها  اکرثاً 
رود، نه در  کار میبحث دالیل کافی نداشته باشند. شکنجه در االهیات به 

االهیات تنها عقیده ریاضیات. چون ریاضیات با علم رس و کار دارد، اما در  
وجود دارد. بنابر این هنگامیکه فهمیدید از تفاوت نظر عصبانی هستید، 
برای  که  یافت  درخواهید  بیشرت  بررسی  با  احتامال  باشید  خود  مراقب 

 ندارید. کننده  باورتان دالیل تضمین
یک راه مناسب برای این که خودتان را از انواع خاصی از تعصب خالص .  ۴

است که از عقاید مخالفی که دوستان چهار اطراف تان دارند  کنید، این  
آگاه شوید. وقتی که جوان بودم سالهای زیاد را دور از کشورم در فرانسه، 
آملان، ایتالیا و ایاالت متحده به رس بردم. فکر میکنم این قضیه در کاسنت 

تنگ  و  تعصبات  شدت  منیتوانید   از  شام  اگر  بود.  مؤثر  بسیار  نظری 
بهمساف کنید،  دارند.    رت  شام  مخالف  نظریات  که  بگردید  کسانی  دنبال 

ها به نظرتان  های احزاب مخالف را بخوانید. اگر آن افراد و روزنامهروزنامه

آیند، به یاد داشته باشید که شام هم از نظر آنها   دیوانه، فاسد و بدکار می 
باشید، اما   همینطور به نظر میرسید. بنابر این ممکن هر دو طرف بر حق

 توانید بر خطا باشند. این طرز فکر از نوعی احتیاط بوجود آمده.هر دو منی 
برای کسانی که قدرت تخیل ذهنی قوی دارند، روش خوبی است که  .  ۵

بحث را با شخصی که نظر متفاوت دارد در ذهن خود تصور کنند. این روش 
ه دارد و آن اینکه  در مقایسه با گفتگوی رودررو یک فایده و تنها یک فاید

های زمانی و مکانی قرار ندارد. مهامتا گاندی در معرض هامن محدودیت 
کرد، او دوست داشت  آالت را محکوم میآهن، کشتیهای بخار و ماشین  راه 

 که متام آثار انقالب صنعتی را خنثی کند.
شام ممکن است هرگز این شانس را نداشته باشید که با شخصی دارای  

دی روبرو شوید، چون  چنین عقای
در کشورهای غربی اغلب مردم با 
جدید   تکنالوژی  دستاوردهای 
شام  اگر  اما  هستنند.  موافق 

در می که  شوید  مطمنئ  خواهید 
حق به     موافقت با چنین باور مشهو

جانب هستید، روش مناسب برای 
بحث امتحان که  است  این  کردن 

نظر  در  و  کنید  تصور  را  خیالی 
داشت چه دالیلی را برای رد نظر دیگران  ندی حضور میبگیرید که اگر گا

 ارائه میکرد.
کند، محتاط باشید. نسبت به عقایدی که خود ستایی شام را ارضاء می . ۶

شان برتری   از هر ده نفر، نُه نفر چه مرد و چه زن قویا معتقدند که جنسیت
 مرد  خاصی دارند. دالیل زیادی هم برای هر دو طرف وجود دارد. اگر شام 

توانید نشان دهید که اغلب شعرا و بزرگان علم مرد هستند، اگر  باشید می
ها هم کار مردان است. توانید پاسخ دهید که اکرث جنایتزن باشید می 

شدنی نیست، اما خود صفتی این واقعیت را از دید    این پرسش اساسا حل 
 بسیاری از مردم پنهان میکند.
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د افغانستان د اسالمي اِمارت  
 مرشانو ته پرانیستی لیک

   عبدالباري جهاين 

درنو مرشانو السالم علیکم. زړه ته مي نه لوېږي چي زما دا لیک  
ورسیږي او یا دي، د رسېدلو په صورت کي، څوک اهمیت     تر تايس پوري   ې د

  .وظیفه پر ځای کوم   خپله وجداين قدر ورکړي؛ خو زه  

درنو مرشانو! شپږویشت کاله مخکي، چي ستايس اکرثیت ځوان ملګري به یا  
زېږېديل نه ول او یا به ماشومان ول، ما د محرتم وکیل احمد متوکل صاحب په  
مخکي، په کندهار کي، ُمال محمدعمر اخند ته وویل چي » تايس له مخکني  

یت او په نتیجه کي، له تايس څخه، د خلکو د  حکومت څخه د خلکو د نارضای 
مالتړ په زور راغيل او قدرت ته رسېديل یاست. موږ ته په امریکا کي آوازه را  
ورسېده چي کله تايس د اسامعیل خان رسه په جګړه لګیا واست یوې سپین  
رسي ښځي د خپل پوړين په پلو کي ماش درته راوړي وه او ویل یې ما په کور  

اولس  کي دغه څه د ته یې ورکړئ. دا د همدغه  او طالبانو  رلوده دا واخلئ 
او احساسات وه چي تايس یې قدرت ته ورسوالست. خو زه چي   صمیمیت 
افغانستان ته راغلی یم؛ ما ستايس څخه یو سړی هم خوښ نه دی لیدلی او  
ټول درڅخه ناراض دي. که تايس خلک په دغه شکل ناراض وساتی، ستايس  

  «.پخواين حکومت په څېر وي رسنوشت به هم د  

ما مالصاحب ته، په دغه ارتباط، نوري ډیري خربي هم وکړې او ډېر مثالونه  
مي ورته راوړل. متوکل صاحب شاهد دی چي مالصاحب زما د خربو جواب نه  

  .درلودی او هیڅ یوه خربه یې هم ونه کړه 

رېږي. زه  له بده مرغه چي شپږویشت کاله وروسته تاریخ په یوه بل شکل تکرا 
یقین لرم تايس پوهېږی چي په وطن کي لوږه او بېکاري خپل وروستي رسحد  
ته رسېدلې ده. د دې مدعا ښه ثبوت له یوې خوا پر سړکونو او بازارونو کي د  

او له بيل خوا اېران ته د افغان    خیرات خورو ښځو، ځوانانو او ماشومانو کتارونه 
ان د ټول غیر انساين سلوک رسه  مهاجرینو سېل دی چي د ګاونډي هیواد اېر 

رسه بیا هم خلک د خوارۍ مزدورۍ او یوې ګولې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره د  
هغه هیواد ټول زحمتونه او غیر انساين سلوک پر ځانونو باندي مني او له خپلو  

  .کلیو او ښارونو څخه ورتښتي. دا د افغانستان تاریخ او حیثیت ته څپېړه ده 

يس له یوې خوا وایاست چي افغانان باید له وطنه ونه وزي  محرتمو مرشانو! تا 
او له اِمارت رسه همکاري وکړي مګر له بيل خوا مو د وزارتونو په مخکي طالبان  
درويل او ږیرخریيل مامورین دفرتونو ته نه پرېږدي. د دې معنا دا ده چي  
  تايس ته لیاقت او د انسان شخصیت نور هیڅ اهمیت نه لري او د ښه سړي 

تحصیالتو وزیر وايي چي    توب او لیاقت معیار یوازي ږیره ده. ستايس د عالی 
په تیرو شلو کلونو کي چي هر چا تعلیم او تحصیل کړی وي هغه د هیواد په  
بې   راز  باید دغه  وزیر  تحصیالتو  عالی  حکومت د  یوه  آیا د  خوري.  نه  درد 

 سړی دي  مسوولیته خربي وکړي؟ زه ګومان نه کوم چي د دغه سویې څښت 
  .د یوه عادي مدیریت د چوکۍ صالحیت او وړتیا ولري 

د دې پرځای چي د هیواد بې ساري اقتصادي ستونزو حلولو او یوې الري پیدا  
کولو ته توجه وکړئ، خپله توجه مو د محتسبینو ادارې ته متمرکزه کړې او  

نیزو  هره ورځ په ټول   هغوی پرته د خلکو له آزارولو څخه بل کار نه لري. موږ 

رسنیو کي د افغانستان د خلکو د لوږي، بېکارۍ او ګدايي  
هیواد   د  چي  وینو  ورځ  هره  موږ  ګورو.  ويډیوګاين  ګری 
ځوانان د ایراين او پاکستاين مقاماتو له ټولو سپکاویو رسه  
رسه بیا هم هغو هیوادونو ته تښتي. تايس دې مهمي حیايت  

باب ماتولو  مسئلې ته د توجه کولو پر ځای خپل ټول قوت د ر 
او د موسیقۍ د هرنمندانو وژلو ته متوجه کړی دی. د سړک  
پر غاړه طالب یا د امر باملعروف نفر والړ وي او د موټروان  
تر زين الس الندي کوي او وايي که ږیره پرېږدې څومره به ښه ښکارې. دا د  
انسان پر شخصیت باندي تېر ی دی. دا چي هغه موټروان له ویري څه نه يس  

  .ی دا بېله خربه ده ویال 

تايس د نجونو پر مخ د مکتبونو دراوزې تړيل دي، پوهنتونونه مو رخصت کړي  
دي او بیا د ترقۍ نارې وهئ. په جهان کي دايس بل کوم اسالمي هیواد هم  
سته چي د نجونو ښوونځي ونه لري؟ او د نجونو له ښونځیو پرته ترقي او حتی  

پر سړکونو باندي د ځوانانو وېښتان    د هیواد ژوندي پاته کېدل ممکن دي؟ 
قیچي کوی او د خلکو په مخ کي یې توهینوی. دا نه یوازي پر انساين کرامت  
باندي تېری دی بلکه د حق متعال پر حدودو باندي هم ښکاره تجاوز دی.  
تايس ځانونه د اسالم د دین علمربداران بولی؛ مګر دا راته ویالی سی چي تايس  

ن اولس د دغه راز توهینولو او له هغوی رسه د دغه راز  ته کوم کتاب د مسلام 
   سلوک کولو اجازه درکړې ده؟ 

درنو مرشانو! ستايس د قدرت اته میاشتي پوره کیږي. په دايس حال کي چي  
د افغانستان د خاوري په سلو کي سل مو هم تر کنټرول الندي ده خو تر اوسه  

پېژنديل    پاکستان، په رسمیت پوري نه کوم ُکفري او نه اسالمي هیواد، حتی 
یاست. نن ورځ نړۍ د یوه لوی کور حیثیت لري. په دونه لوی کور کي څوک  
یوازي ژوند نه يس کوالی. یوازي افغانستان او اسالمي امارت د ټويل نړۍ څخه  
ګوښه او تجرید دی. دا د افغانستان بین املليل حیثیت ته سپکاوی دی او  

  .چاره یې یوازي تايس کوالی سی 

د اسالمي اِمارت خارجه وزیر ښاغيل متقي یوه ورځ وویل چي نړۍ زموږ څخه  
څه غواړي؟ موږ څه باید وکړو چي نړۍ مو په رسمیت وپيژين؟ زه ګومان کوم  
چي دا سوال باید پخپله ستايس او پخپله له متقی صاحب څخه ويس. تايس په  

ه رسمیت نه  پېژنئ چي په دنیا کي یې هیڅ څوک پ   نړۍ کي بل دايس هیواد
  .پيژين؟ د دې علت تر بل هر چا تايس ته پخپله معلومیږي 

درنو مرشانو په دې هم پوهېږم چي زما دا پرانیستی لیک، که احیانًا تر تايس  
ورسېږي، هیڅ اغېزه نه لري خو ما خپيل غاړي خاليص او وجداين مسوولیت  

اولسونو نارضاییت   بیا هم درته وایم چي د  ستايس د  مي سپک کړ. یو ځل 
  .سقوط او پر هیواد باندي د یوې بيل فاجعې د نازلېدلو پیالمه ده 

په خپل قدرت مه مغرورېږئ. دا یوازي ستايس کامل نه وو چي تايس د هیواد  
چاري په الس کي واخیستلې او نن ورځ په ټول هیواد کي دايس غښتلی سیايس  

منتهی فساد او  رقیب نه لری چي له هغه څخه و وېرېږئ. دا د مخکني رژیم  
له هغه څخه د خلکو شل کلن نارضاییت وو چي ستايس بري ته یې الره هواره  
پر   پسې مخ  پرله  او  څخه هم موجود  ستايس  نارضاییت  هغه  اوس  او  کړه؛ 

  .زیاتېدلو دی 

او له ټويل نړۍ څخه ستايس سیايس    ي د خلکو نارضاییت، عامه لوږه او بېکار 
  .لوېدلو پیل دی. وما علينا إال البالغ   تجرید ستايس د سقوط او کندي ته د

   عبدالباري جهاين 

مه ۲۳ملریز کال د وري )حمل(    ۱۴۰۱د    
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رسنیز مرکز ویاړي  چې د خپلو نورو فرهنګی فعالیتونو په څنګ دعوت  
او افغان     ۲۴کې  چې هغه د دعوت مجلې  خپرول،  د دعوت میډیا  

سباوون ویبپاڼو  تر څنګ  په دې وروستیو یو  شمېر په زړه پورې، مهم  
او ارزښتمن کتابونه د  خپلو  خلکو د چوپړ له پاره  خپاره کړي دي. چې  

ډ  ډول  د کتاب پېژندنه او د الس ته راوړلو  طریقه او  د  دلته  په لن
 کتاب  بیه او پوستي بیه ښوول کیږي.

(، لیکوال  1919)لومړی چاپ یوه افغانه ښاپیرې په کییف کې   /۱
 محمد طارق بزګر

پېښې  له مخه  لیکل شوې  او د افغان  جګړې د    چې د یوې ریښتنې
ناخوالو، نتیجو ، تاثیراتو  او په ټولنه او خلکو یې اغیز، ښځه په افغاين 
ټولنه  کې او د یوې افغانې د دردونکې او تریخ ژوند کیسه چې بالخره 

 بدملنۍ ته مجبوریږي.
  ۲۰۰رې  نارویژي کرونه یا د هغې معادل او پوستي د لیا  ۱۵۰د کتاب بیه  

 نارویژي کرون )د نړۍ ټولو هېوادونو ته(.

 

لیکوال ارواښاد ميل رسالت )د محمد طارق بزګر کارنامې(  /  ۲
مصطفی عمرزی. دا کتاب چې د دعوت رسنیز مرکز او مسئول مرش 

فعالیتونه او د لسګونو مطرحو افغانانو نظرونه هم په بر کې لري  بیالبیل
او د دې کتاب ژبه پښتو او دري ده. کتاب د خرڅ )پلور ( له پاره نه دی 

( ډالر د پوستي مرصف په ورکړې ۱۰کرون یانې ) ۱۰۰خو مینه وال یوازې 
 رسه کتاب تر السه کوالی يش.

 

د ژوند، کار، فعالیتونو او د    زموږ کاکا ُمراد )ډاکټر ناکامورا(  /  ۳
د  څه  ډیر  نور  او  نظرونه  افغانانو  لسګونو  د  اړه  په  انسان  سرت  دغه 

عکسونو رسه راغونډ شوي دي، د کتاب ژبه پښتو او دري ده، دا کتاب  
ډالر(    ۱۰نارویژی کرون یا   ۱۰۰هم په وړیا ډول یوازې د پوستي مرصف )

ټ کې وي او غواړي ورته  په ورکولو رسه هر افغان چې د نړۍ په هر ګو 
 لیږل کیدای يش.

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

او ژباړن یې محمد طارق بزګر   ژباړه ده د کتاب لیکوال انتون ایسپیرو
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دی. دا کتاب د ماشومانو له پاره په خوږه پښتو ژباړل شوي او په ښکلی  
ډالر(   ۱۰کرون یانې )  ۱۰۰قطع او صحافت چاپ شوی دی. د کتاب بیه  

ډالر ده د نړۍ په هر ګوټ    ۱۵کرون یا    ۱۵۰ده او د پوستي مرصف رسه  
مرکز څخه د قیمت    کې هېوادوال کوالی يش دا کتاب د دعوت رسنیز

  په بدل کې وغواړي. 

 
 

 

 (An Afghan Beauty in Kiev)/ په انګلیيس ژبه د کییف ښاپیرۍ  ۵
چې لیکوال یې محمد طارق بزګر دی د یوې ریښتنې کیسې او پېښې 

لیکل شوی چې په ټوله د جنګ جګړو د ترخو تاثیراتو له امله د    ېله مخ
ته  بدملنۍ  کې  پای  په  چې  کیسه  ناخوالو  د  ژوند  د  افغانې  یوې 

ډالر ده چې د   ۱۰نارویژي کرون یانې    ۱۰۰مجبوریږي. د دې کتاب بیه  
ټو  یا    ۱۵۰ل  پوستي مرصف رسه  په    ۱۵کرون  ډالر کیږي چې د قیمټ 

ورکړې رسه د نړۍ هر ګوټ ته مینه والو ته لیږل کیږي. دا کتاب په  
بهرنیو هېوادونو کې ستاسو بهرنیو دوستانو، استادانو، د کار همکارانو، 

 ګاونډیانو، ملګرو له پاره هم یوه ښه ډالۍ ده. 

قاموس   - نارویژي    /۶ د   Stor Norsk-Pashto Ordbokپښتو  چې 
  ۵۰۰۰کلونو د زیار او هڅو نتیجه ده  چې ټول    ۱۷بزګر د    طارق   محمد

او کتاب   بر   ۱۰۰۰لغاتونه  ناروې  له  او  معیار چاپ  لوړ  په  لري  مخونه 
سیره په سویډن او ډمنارک کې هم هېوادوال ترینه ګټه اخیستالی يش. 

حلیږي یا په  ر ډېره  تپه دې کتاب رسه د هر مسلک د خاوندانو ستونزي  
بل عبارت د لومړي ټولګي تر پوهنتونه، په هر ډول کاري چاپیریال او  
په کور کې د والدینو له خوا د ماشومانو ژبنۍ ستونزو په حل کې پوره  

د نارویژي ژبې د هر ډول لغاتو مانا په اسانه په کتاب کې    . مرسته کوي

ات شمېر لغاتونو، پیدا کولی شئ دا باید هم یادونه ويش چې د یو زی
نومونو او نورو څیزونو عکسونه د اسانه پوهاوي په پار د کتاب په پای  

د کې ځای پر ځای شوي دي چې دا په اسانه د پوهاوي په برخه کې  
. د دې کتاب شتون په هر افغاين او قاموس کارونکو رسه مرسته کوي

په حل  کې رضوري او د نارویژي ژبې  او ستاسو په کتابتون پښتنی کور 
بیه   نارویژي کرون   ۷۰۰کې ستاسو ښه مرستندوی دی. د دې کتاب 

)هغه چې د دعوت رسنیز مرکز څخه په مستقیم ډول تر السه کوي( او 
کرون   ۸۵۰په ناروې، سویډن او ډمنارک کې  بیه یې  رې  د پوست د ال
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http://www.dawatmedia24.com/


13 | P a g e  

 

LET AFGHANS DETERMINE THEIR OWN FUTURE IN THEIR OWN COUNTRY AFGHANISTAN 
 

Kyiv denied reports of the surrender and said some 

parts of Mariupol were still held by government 

forces and that a group of marines had successfully 

undertaken a “risky manoeuvre” to link up with 
members of the Azov regiment in the ruined city. 

Neither the Russian nor Ukrainian claims could be 

verified. 

Mr Zelenskiy made a new appeal to western allies 

to send heavy weapons and ammunition to 

Ukraine, listing tanks, air defence systems, 

artillery pieces and shells, multi-launch rocket 

systems and fighter aircraft as top priorities. 

“Without additional weaponry, this war will 
become an endless bloodbath . . . Nobody will stop 

Russia except Ukraine with heavy weapons,” he 
said. “It must be done now . . . Freedom must be 
armed better than tyranny. Western countries have 

everything to make it happen.” 

Poland and the Czech Republic are supplying 

Ukraine with Soviet-designed tanks that its 

servicemen know how to operate, 

and Slovakia sent an advanced S-300 air-defence 

system to Kyiv. Anti-tank and anti-aircraft rockets 

from western allies helped Ukraine’s army halt 

Russian troops on the outskirts of Kyiv and then 

force them to pull back. 

Evidence that Russian troops allegedly murdered 

large numbers of civilians in the area has come to 

light since they withdrew, and on Wednesday the 

chief prosecutor of the International Criminal 

Court visited Bucha, near Kyiv. 

“Ukraine is a crime scene,” said Karim Khan. 

“We’re here because we have reasonable grounds 
to believe that crimes within the jurisdiction of the 

court are being committed. We have to pierce the 

fog of war to get to the truth.” 

Mr Zelenskiy hailed news that Ukraine’s SBU 
security service had recaptured Viktor 

Medvedchuk, the wealthy leader of the country’s 
main pro-Kremlin political party and probably Mr 

Putin’s closest friend and ally in Ukraine. 
Mr Medvedchuk, who denies charges of treason, 

fled house arrest at the start of the war and was 

widely believed to have escaped to Russia 

or Belarus, where he would have enjoyed the 

protection of Mr Putin, who is godfather to one of 

his daughters. 

“Medvedchuk is not a Russian citizen and has no 
connection to the special military operation [in 

Ukraine], he is a foreign political figure,” Mr 
Peskov said in response to suggestions that he 

could be swapped for Ukrainian prisoners of war. 

“We do not even know if he wants any kind of 
Russian involvement in resolving this situation.” 



12 | P a g e  

 

LET AFGHANS DETERMINE THEIR OWN FUTURE IN THEIR OWN COUNTRY AFGHANISTAN 
 

Russia rejects US ‘genocide’ claim as Ukraine 
warns of ‘endless bloodbath’ 

International court's top prosecutor visits site of alleged Russian crimes near Kyiv 

Daniel McLaughlin 

Source: irishtimes.com 

Bodies are exhumed from a mass grave at a church in Bucha, 

Ukraine. Photograph: Sergei Supinsky/AFP via Getty 

 Russia has rejected US allegations that it is 

committing genocide in Ukraine, where 

president Volodymyr Zelensky said Kyiv’s 
military needs more heavy weapons and 

ammunition urgently to prevent its war with 

Moscow becoming “an endless bloodbath”. 
The Kremlin said it was “unacceptable” for US 
president Joe Biden to “distort the situation” in 
Ukraine by accusing Russian forces of committing 

genocide during a seven-week invasion that has 

killed thousands of people and displaced more than 

10 million. 

Mr Biden said it has “become clearer and clearer” 
that Russian president Vladimir Putin “is just 
trying to wipe out the idea of even being able to be 

a Ukrainian”. 

“This is hardly acceptable from a president of 

the United States, a country that has committed 

well-known crimes in recent times,” Kremlin 
spokesman Dmitry Peskov said on Wednesday. 

Kyiv and western allies believe Russia is now 

preparing for a major assault on the Donbas region 

in eastern Ukraine, having withdrawn from areas 

near the Ukrainian capital after suffering 

significant losses during several weeks of fierce 

fighting. 

Moscow’s defence ministry said on Wednesday 
that more than 1,000 Ukrainian soldiers had 

surrendered in Mariupol, a strategic Donbas port 

on the Azov Sea where local officials say some 

20,000 residents may have died during a month-

long siege. 

• Finland is ‘likely’ to apply for Nato 
membership, says Finnish minister 

• Arriving refugees to be placed in 
emergency accommodation over Easter 

• Chernihiv picks up the pieces after 
Russian assault and blockade 

https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_location=Russia
https://www.irishtimes.com/news/world/europe/finland-is-likely-to-apply-for-nato-membership-says-finnish-minister-1.4852064
https://www.irishtimes.com/news/world/europe/finland-is-likely-to-apply-for-nato-membership-says-finnish-minister-1.4852064
https://www.irishtimes.com/news/politics/arriving-refugees-to-be-placed-in-emergency-accommodation-over-easter-1.4852027
https://www.irishtimes.com/news/politics/arriving-refugees-to-be-placed-in-emergency-accommodation-over-easter-1.4852027
https://www.irishtimes.com/news/world/europe/chernihiv-picks-up-the-pieces-after-russian-assault-and-blockade-1.4851671
https://www.irishtimes.com/news/world/europe/chernihiv-picks-up-the-pieces-after-russian-assault-and-blockade-1.4851671
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Amnesty International 
expresses concern 

over Afghan refugees’ 
torture in Iran 

By Najibullah Lalzoy  

 Amnesty International’s campaigner in South Asia 
Samira Hamidi expressed concern over the recent 

torture of Afghan refugees in Iran terming the acts 

to be a blatant violation of human rights. 

Speaking to Radio Free Afghanistan Samira Hamidi said, Iran’s border guards force Afghan refugees by 
guns at borders and oust them from their country. “Reliable sources have confirmed torture and 
sexual harassment of Afghan refugees by border 

guards of Iran. The footages that show 

discriminatory, violent, and shocking act of Iranians 

towards Afghans in the country are a blatant act of violation of human rights.” Said Hamidi. 
Further, she added Afghans also have issues with 

extending visas and payment systems. 

She has called on the international community to 

address the issue of Afghan refugees in Iran. Meanwhile, Iran’s embassy in Kabul in a press 
release said that the ongoing torture of Afghan 

refugees in Iran is a conspiracy to disturb bilateral 

relations with Afghanistan. 

Video footages that have gone viral on social media 

show that Iranians are brutally beating Afghan 

refugees for no reason, and some are asking for 

money. 
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“Women employees in surveyed 
businesses faced more severe job 

losses than men employees – overall, 

three-quarters of women workers 

were laid off from surveyed firms since August 2021,” according to the 
report.  

The finding shows Afghan domestic 

inputs have become more expensive 

and yet difficult to obtain due to 

supplier closure and supply chain 

disruptions, which all lead to price 

inflation since the beginning of 

political uncertainty.  

The survey pinpointed that 

access to imported goods have 

become difficult because of the 

ongoing border closures, rising 

value of the foreign currency and 

increase in goods prices.  

Meanwhile, banking in the 

country had been mostly affected, 

with the survey suggesting banks have “increased reliance on cash 
transactions and informal money transfers.”  “Domestic transactions are 
adversely affected by constrained 

liquidity in the banking sector 

and by a lack of access to bank 

accounts and/or payment services,” the World Bank said.  

However, the findings 

underscored 3/5th of men-owned 

businesses reported 

improvement on their security 

following cessation of active 

conflicts in developing cities, 

whereas 2/3rd firms owned by 

women feared deterioration.  

In August 15, 2021 the Taliban 

took control of Afghanistan, rolling back women’s rights 

advances and media freedom – 

the foremost achievements of the 

post-2001 reconstruction efforts 

on gender equality and freedom 

of speech.  

mall to medium enterprises owned by women in Afghanistan (Photo: INFO)  

S 

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or 
small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media 

Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider 
supporting us with a regular amount each month. Thank you 
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Afghanistan: Latest Survey 
By Arif Ahmadi  

The World Bank building (Photo: Archive) 

Kabul, Afghanistan – The 

ongoing political crisis since the 

takeover last August has “hit hard” private sectors in 
Afghanistan, where businesses 

were halted and put to 

uncertainty, according to a latest 

survey conducted by the World 

Bank. 

Due to shortage in sells, private 

companies have laid off more 

than a half of their employees on 

average, a rising concern on 

unemployment rate in the 

country.  

While the Islamic Emirate 

continues to struggle laying out a 

stable political framework, many 

private sectors faced shortage in 

consumers demand, forcing 

investors to reduce operation 

and lay off a huge number of 

employees within the firm.  

“The majority of surveyed 
businesses reported a drastic 

decline in consumer demand for 

their products and services and 

have been forced to scale back 

operations, reduce investments, and lay off employees,” the report 
said.   

According to the survey, small 

enterprises have been hit hardest 

with about 38 percent of them 

seizing operation, comparing to a 

25 percent among medium and 

35 percent among large 

businesses in the country.  

Weighting the gender of business 

owners, the survey found that 

Afghan women have been more 

vulnerable than men, where 42 

percent of businesses own by 

women are temporarily closed 

compared to 26 percent firms 

owned by men.  

Including all the other 

contributing factors, 82 percent 

of the business owners who 

participated in the survey said 

decline in consumers demand is 

of the biggest reason for their 

bankruptcy.  

Surveyed business owners of all 

sizes and private sectors have cut 

jobs, laying off more than a half of 

their employees on average due 

to shortage in sells and/or 

demand for their services. 
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release and clearance of goods at the customs. At a time 

when traders suffer from long delays in clearance of 

their goods at the customs, the full implementation of the 

TFA is the best way for Afghanistan to reduce this time. 

Based on Article 3 of the TFA, a member has to provide 

an applicant importer an advance ruling, which is a 

written decision prior to the importation of goods 

regarding the way goods will be treated when they are 

at the customs. If Afghanistan implements this provision, 

it will be beneficial not only for traders but also for the 

government. Traders will be able to determine and plan 

the costs of the transactions for the imported goods 

before their importation while the government can have 

more time in consulting and deciding the methodology 

of treating the goods compared to deciding such a 

question when the goods are at the customs. 

Similarly, Article 7.3 of the TFA requires that the release 

of goods can happen even before the determination of 

customs duties, taxes, fees and charges. In order to make 

sure that the importer will pay the customs duties, taxes, 

charges after the goods are released, the customs 

authority can require a guarantee for it. Such a measure 

is helpful for the rapid release of goods when the 

administrative process takes longer than expected. 

Whereas Article 7.3 of TFA is a Category A commitment 

for Afghanistan, which means that it has been 

implemented since 2017, the implementation of only 

this measure cannot lead to expedited customs clearance 

when many other significantly important measures of 

TFA are not implemented. 

In addition to improving the customs clearance of goods, 

the full implementation of the TFA can also strengthen 

co-operation among customs authorities. Articles 8 and 

12 of the TFA, which are Category C commitments for 

Afghanistan, require the authorities responsible for 

importation, exportation, and transit of goods to co-

operate and coordinate with each other. With the 

implementation of this measure in Afghanistan, there 

will be more co-ordination and co-operation between 

customs authorities, which can lead to the effectiveness 

of ports, timely release of goods, reduction of corruption 

at the customs, and an increase in international trade 

and private investment in the country. While there is no 

detailed and specific information in the TFA on how 

customs authorities should co-operate, there are World 

Customs Organization (WCO) conventions and 

guidelines which can help Afghanistan in implementing 

the provisions of TFA. 

In a nutshell, the previous Afghan government could 

implement some, if not most, of its commitments under 

the TFA from 2017 until 2021; however, it failed to do 

so. Now that the Taliban are in power, it is not too late 

that the Taliban authorities should put genuine efforts 

for full implementation of the TFA. By doing so, not only 

will the TFA be implemented earlier than expected, but 

it will also bring about revenues for Afghanistan way 

more than can be extracted from tariff reductions. At a 

time when the domestic revenues and international aid 

have significantly decreased, Afghanistan can enjoy 

more revenues from customs by implementing the TFA. 

Religious Scholars in Paktika Province Urges Taliban to 
Reopen Girls’ Schools 

By Najibullah Lalzoy 

A group of religious scholars 

gathered from different 

districts of the province and 

urged the Islamic Emirate of 

Afghanistan to reopen 

secondary schools for girls in 

the country. 

The scholars urged that 

education is compulsory for 

both males and females and that 

women should avail the same 

rights to education as men do in 

Afghanistan. “Female education is necessary 
because women form half of the 

society on the one hand and Islam 

has clarified everything for 

dignified, religious, and modern studies on the other.” Said the 
scholars. 

They asked for strengthening Afghanistan’s educational 
sector where girls are allowed 

to get an education so that 

Afghanistan better competes 

with other countries. 

The scholars applauded 

measures taken in terms of women’s rights but asked 
for more work in reducing 

the level of violation against 

Afghan women. 

Further, they insisted to launch a 

drive against prevailing customs 

in the province in close 

cooperation with tribal elders. 

https://www.khaama.com/author/lalzoy/
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Why Should Afghanistan Implement the 
Trade Facilitation Agreement (TFA)? 

By: Essa Khan – Essa Khan, senior Law student at the 

American University of Afghanistan 

It has been almost five years that the Trade Facilitation 

Agreement (TFA) has entered into force. As a member of 

the World Trade Organization (WTO) and as a party to 

the TFA, the previous Afghan government designated 

only 11.3% of TFA measures as its Category A 

commitments, which are those commitments that 

Afghanistan implemented as soon as the Agreement 

entered into force in 2017. However, Afghanistan failed 

to implement all of its important commitments under 

Category B and C, which are commitments that 

Afghanistan should have implemented with the passage 

of time and by receiving assistance and support from 

donors. 

While there were significant support and assistance 

from international and regional organizations for 

implementation of the TFA, the Ministry Finance and 

Ministry of Industry and Commerce of the Islamic 

Republic of Afghanistan were remiss, lacked co-

ordination and did not prioritize its implementation. In 

the official TFA Notifications to WTO, the last measure 

which Afghanistan could implement was in 2027; 

however, in the Geneva 2020 Conference, the previous 

Afghan Government representatives had without any co-

ordination and information agreed with the 

International Community in the Afghanistan Partnership 

Framework (APF) that the TFA should be fully 

implemented until 2021. In contrast to such 

contradictory commitments, until 2021 there had not 

been any implementation except the 11% of measures. 

To the contrary, there were some measures which had 

been moved from Category B to C, which meant that 

Afghanistan needed even more time than before for their 

implementation. This paper will argue that Afghanistan 

should prioritize the full implementation of the TFA 

because it will expedite the movement, release and 

clearance of goods at the customs and will strengthen co-

operation among customs authorities. 

With the full implementation of the TFA, the customs 

procedures and formalities will be simplified and 

harmonized, which will precipitate of the movement, 
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international corporation will do business with the 
country, and few aid organizations will be able to 
operate. 
Afghan-American groups and aid groups 
overwhelmingly condemned the action, pointing 
particularly to the impact on the overall economy. 
It is not the lack of aid, in itself, but the inability of 
the economy to function which is the principal 
cause of mass suffering in Afghanistan. 
The message to the Afghan people is clear. As 
long as you are ruled by the Taliban, you will 
starve. It is not necessary for American 
imperialism to bomb the country back to the 
Stone Age, as military warmongers threatened in 
Vietnam. They can do so by cutting off all credit 
and international commerce to a country they 
have already bombed for 20 years. 
The Biden action is illegal on a number of levels. Even 
the Washington Post, which published an editorial 
enthusiastically supporting the decision, had to 
acknowledge that the White House position is self-
contradictory: The Biden administration refuses to 
recognize the Taliban as the legitimate government of 
Afghanistan; at the same time, it authorizes the use of 
Afghan national bank resources to pay off a legal 
judgment against the Taliban. 
The invocation of 9/11 is particularly monstrous and 
cynical. As numerous commentators in Afghanistan, 
Pakistan and internationally have pointed out, none of 
the 9/11 hijackers hailed from Afghanistan. Most were 
Saudis, citizens of a country that is the closest US 
Arab ally and the recipient of hundreds of billions in 
US arms sales. 
Even if one accepts, for the sake of argument, the 
claim that the Taliban protected Osama bin Laden 
against US government demands for his surrender, 
there is no evidence that the Taliban had 
foreknowledge of the 9/11 attacks. More 
fundamentally, why should the people of Afghanistan 
be punished for this, on top of 20 years of US 
conquest and occupation, which have left their 
country in ruins? 
It is particularly cynical to suggest that Afghan 
children not even born on September 11, 2001 
should suffer because of the actions of terrorists 
like bin Laden, a Saudi multi-millionaire who 
began his career fighting in the CIA-
backed mujahadeen war against Soviet troops. 
The US military-intelligence apparatus had far 
closer connections to Al Qaeda than anyone in 
Afghanistan, and these connections resumed in 

2011 when the Islamists served as the CIA’s 
ground troops in Libya and Syria. 
The Taliban government in Kabul denounced the 
Biden decision. “The theft and seizure of money 
held/frozen by the United States of the Afghan 
people represents the lowest level of human and 
moral decay of a country and a nation,” Taliban 
spokesman Mohammad Naeem said on Twitter. 
Faiz Mohammad, a Kabul resident, made another 
critical point in an interview with Iran’s Press TV. 
“First, I don’t think the US has the right to use 
Afghanistan’s money to compensate 9/11 
victims,” he said. “The US had no reason when it 
attacked us, but a lot of people died in the past 20 
years. So, it’s the US that should compensate us, 
and they should not spend our money.” 
There is no doubt an additional consideration in 
the White House action: the pressure of the 
fascist right, which is uppermost in Biden’s 
political calculations. Releasing even a small 
portion of Afghanistan’s assets will come under 
fire from Fox News, Breitbart, Donald Trump, and 
the bulk of the Republican Party. “After the 
surrender to the Taliban, comes the payment of 
tribute”: the script for know-nothings like Tucker 
Carlson almost writes itself. 
Similar charges were made about the Iran nuclear 
pact, where the release of a fraction of Iran’s own 
assets, held in foreign bank accounts that handle 
payments for oil exports, was portrayed as “paying 
tribute to the ayatollahs.” 
So, to protect his right flank, Biden invokes the 
scarecrow of 9/11. White House officials claimed that 
a lawsuit by 9/11 survivors and relatives required 
action on Afghan assets by February 11 because of a 
court-imposed deadline, but this is a transparent 
pretext. 
More than 20 years after 9/11, a tragedy that has 
never been fully investigated because 
connections with the Saudi monarchy and the US 
military-intelligence apparatus had to be covered 
up, the deaths of nearly 3,000 Americans is still 
utilized to serve the interests of the American 
ruling class. 
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US steals billions 
in Afghan bank 
funds 
by Patrick Martin  

In an action that combines brazen theft, 
imperialist brutality and unlimited hypocrisy, the 
Biden administration announced Friday that it will 
seize control of $7 billion in Afghanistan financial 
assets, held largely at the Federal Reserve Bank 
of New York, rather than return them to the 
Afghanistan central bank. 
Media attention has largely been devoted to Biden’s 
splitting of the $7 billion, with $3.5 billion set aside to 
meet the legal claims of survivors of the 9/11 terrorist 
attacks, and $3.5 billion to be used for “humanitarian 
aid” to the people of Afghanistan. Both actions are 
cynical diversions from what is an effort to starve the 
country and avenge the humiliating defeat which US 
imperialism suffered last summer. 
The $3.5 billion supposedly to be used for aid will not 
be available for many months, if ever, as State 
Department officials acknowledged over the 

weekend, ensuring that nothing will reach the starving 
population of Afghanistan during the winter months. 
According to the UN World Food Program, some 23 
million Afghans face hunger and malnutrition this 
year, while UNICEF warns that as many as one million 
Afghan children could die of severe malnutrition and 
outright starvation. 
The delay is due to the administration’s decision to 
allow legal claims against the Taliban amounting to $7 
billion, awarded by default in a court proceeding 
nearly a decade ago, to go forward. Some of the 

plaintiffs are likely to challenge the 50-50 split in 
Afghan bank funds, which could tie up any allocation 
more or less indefinitely. 

That appears to be the real purpose of the Biden 
decision: to allow millions to suffer and starve in 
Afghanistan, while claiming to be above the 
battle. “It’s all up to the courts,” Biden will declare, 
washing his hands of the spectacle of mass death 
in Central Asia, just as he has facilitated mass 
death in the COVID pandemic. 
In addition, by refusing to return any portion of the $7 
billion to the central bank of Afghanistan, the Biden 
administration intensifies its vengeful wrecking 
operation against the Afghan economy. Without a 
functioning central bank—and outright collapse is now 
a distinct possibility now that its main reserves have 
been confiscated—Afghan banks and businesses 
cannot function, workers cannot be paid, no 

https://countercurrents.org/2022/02/us-steals-billions-in-afghan-bank-funds/
https://countercurrents.org/2022/02/us-steals-billions-in-afghan-bank-funds/
https://countercurrents.org/2022/02/us-steals-billions-in-afghan-bank-funds/
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Outrage as Taliban reverse decision to 
allow girls attend secondary school 

Schools in Afghanistan planned to reopen on 

Wednesday but girls ordered to return home 

 
 
The last time the Taliban ruled Afghanistan, from 1996 to 2001, 
they banned female education and most employment. Photograph: 
AHMAD SAHEL ARMAN/AFP via Getty Images 
 
The Taliban have reversed a decision to allow 
teenage girls back to secondary school despite 
repeated assurances they could resume classes 
from Wednesday, sparking international 
condemnation and leaving desperate students 
stranded outside campuses. 
Schools were scheduled to reopen 
in Afghanistan for the new academic year. Girls 
have been allowed to attend primary school and 
the Taliban had said students from Grade 7, or 
about age 13, would be allowed to resume classes 
for the first time since the militants seized power 
last August. 
But the Taliban made a U-turn on Wednesday 
morning, announcing that girls’ high schools would 
remain closed “until further notice”, according to the 
official Bakhtar News Agency, which said girls’ 
uniforms were not in compliance with Islamic law. 
“Millions of children, girls and boys, but especially 
girls and their families, will have to live with the 
trauma and pain of today,” said Freshta Karim, a 
children’s rights activist and founder of Charmaghz, an 
organisation providing mobile libraries for children. 
Karim said her two nieces, aged 12 and 17, had been 
asked to leave their school after they had already 
entered their classrooms. “The Taliban entered with 
guns,” she added. 
The future of girls’ education has become one of the 
most contentious issues in Afghanistan since the 

Taliban returned to power. The hardline Islamist 
group banned women from studying or working when 
they previously ruled the country in the 1990s, part of 
a series of policies that made them international 
pariahs. 
The Taliban claimed to have dropped their objection to 
girls’ education, arguing they had reformed in order to 
gain international recognition and rebuild financial 
ties with the west. 

‘Bargaining chip’ 
Soon after taking power the Taliban said they would 
defend women’s rights “within the framework of 
Islamic law”. In parts of the country, women have been 
allowed to continue working in some areas such as 
healthcare. 
But diplomats and analysts remain deeply sceptical. 
Weeda Mehran, a lecturer on Afghanistan at Exeter 
University, said she believed the girls’ education was a 
“bargaining chip” for the Taliban to gain international 
recognition. “The Taliban are using this as an 
opportunity to push back and ask for recognition,” she 
added. 
Wednesday’s reversal was widely condemned 
internationally. Rina Amiri, US special envoy to 
Afghanistan, wrote on Twitter that the decision “not 
only weakens confidence in the Taliban’s 
commitments but further dashes the hopes of families 
for a better future for their daughters”. 
The move left students, many of whom had already 
arrived for what they expected to be their first day at 
school, stunned. 
One 17-year-old in western Kabul said she was 
preparing her school bag when she saw on the news 
that girls were being turned away. "They promised us 
schools would open but they didn’t. Boys were allowed, 
we weren’t. Now I ask myself: will I be able to go to 
school or not?” she said. 
Women have faced widespread harassment and 
discrimination at the hands of Taliban officials and 
militants, with activists arrested and others fleeing the 
country. 
Afghanistan has been plunged into a devastating 
financial and humanitarian crisis since the Taliban re-
took power. The foreign aid that made up about 80 per 
cent of the previous government’s budget was 
suspended and aid agencies say 98 per cent of Afghans 
do not have enough food and millions are at risk of 
starvation 

https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_location=Afghanistan
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_organisation=Charmaghz
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_organisation=Exeter+University
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_organisation=Exeter+University
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_person=Rina+Amiri
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_location=Kabul
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“Mothers cannot pay for their antenatal and postnatal 
care, and as evident maternal mortality and morbidity 
rate is increasing tremendously, and is also affecting 
child mortality,” he said, adding that health facilities 
are also unable to meet the demand.  

13,700 newborn babies died in 2022 

According to data shared by the Ministry of Public 
Health (MoPH) earlier this month, nearly 13,700 
newborn babies and 26 mothers have died in 2022 due 
to a lack of nutrition. 
In Baghlan province, Dr Abdul Rahman Ulfat, head of 
the nutrition department at the Public Health 
Directorate, told Al Jazeera that he had witnessed an 
unprecedented rise in starvation and malnutrition 
cases. 

“Children under the age of five are worst affected 
because they are more vulnerable. Their bodies 
are still developing, and the organs need a steady 
supply of nutrients, minerals, carbohydrates and 
adequate fats,” Ulfat explained. “If they don’t get 
these, they will lose their life.” 
Afghan parents are flocking to hospitals and 
clinics with “sick babies and children withered to 
their bones” as health workers struggle to provide 
necessary care and treatments. 
“While there is a lack of awareness within the 
community in terms of nutrition and healthcare 
conditions, the worsening situation can be 
attributed to the deteriorating economic 
conditions in Afghanistan,” Ulfat said, attributing 
rising crises, particularly among the urban middle 
class, to widespread poverty and unemployment. 

When the family are able to eat, it’s often only bread, 
and sometimes with vegetables, accompanied by 

watered-down green tea [Supplied] 

“There is also a lack of domestic resources, 
particularly access to quality nutrient products, 
and a lack of transparency in the distribution of 

food packages among the deserving and 
vulnerable,” he added. 
Alongside health workers, international aid 
agencies are also struggling to tackle the hunger 
crisis, faced with new financial challenges, 
triggered by international sanctions. 
“While many countries have pledged 
humanitarian aid, Afghanistan also urgently 
needs a functioning banking system to address the 
crisis. Most Afghan banks are barely operating 
now,” a recent report by Human Rights Watch 
observed. 

John Sifton, director at HRW, said Afghanistan’s 
humanitarian crisis was an economic crisis. 

“Afghans see food in the market but lack the cash 
to buy it. Health workers are ready to save lives 

but have no salaries or supplies. Billions have been 

pledged for aid but remain unspent because banks 

can’t transfer or access funds.”  

Banking crisis 

Banking restrictions and sanctions on the Taliban 
by the United States and other countries have 
made it more difficult for aid groups to move 
funds and other resources into Afghanistan. 
Afghan banks are also operating cautiously and 
have limited cash withdrawals due to currency 
shortages in the country. 
“The unresolved liquidity crisis is a key driver in what 
is becoming the worst humanitarian catastrophe in the 
world,” Jan Egeland, secretary-general at the 
Norwegian Refugee Council (NRC) had said, adding 
that the organisation had called to raise $4.4bn for 
starving Afghans. 
“But unless the US Treasury and other Western 
financial authorities enable us to transfer the aid 
money, we will be forced to work with our hands tied, 
unable to get that money to the communities who 
desperately need it,” he warned. 
Farhanaz echoed this concern. “There is a visible 
sense of desperation among millions of Afghans; 
people are selling their babies and young girls to 
survive. And yet Afghans are losing their lives,” 
she said, choking back tears. 
“I hope the Taliban will allow us back to work and 
schools so we can help our families survive, but I 
also appeal to the world to not turn their backs on 
us. They are also responsible for this crisis, and I 
ask them to not abandon us in this misery,” she 
said. 
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By Ruchi Kumar Source: aljazeera.com 
 

It has been more than 24 hours since Farahanaz, 
whose name has been changed to protect her 
identity, has had a “proper meal”. 
“As adults, we can manage, but when the kids ask 
for food, I don’t know what to tell them,” the 24-
year-old former radio presenter from northern 
Afghanistan told Al Jazeera. 
When the family are able to eat, it’s often only bread, 
and sometimes with vegetables, accompanied by 
watered-down green tea. Sometimes there is sugar to 
put in the tea, which is a rare luxury these days, as they 
struggle to survive after Farahanaz, the sole 
breadwinner for the family of eight – lost her job after 
the Taliban takeover of Afghanistan last August. 

“My younger sister was recovering from surgery 
when the Taliban took control and lives were 
overturned. She has lost so much weight, and falls 
sick when there isn’t enough to eat,” Farhanaz 
said. But the family cannot afford medical 
assistance, either. 
Farhanaz’s family is among the 23 million Afghans 
facing starvation, in what has become a hunger 
crisis of “unparalleled proportions”, according to 
Dr Ramiz Alakbarov, deputy special 
representative of UN Secretary-General Antonio 
Guterres. 
“In Afghanistan, a staggering 95 percent of the 
population is not eating enough food … It is a figure so 
high that it is almost inconceivable. Yet, devastatingly, 
it is the harsh reality,” Alakbarov said in a statement 
issued in early March, adding that almost 100 percent 
of women-led households were experiencing hunger. 
Alakbarov’s disturbing claim is reflected in Farhanaz’s 
situation. 
“In better days, I was a radio presenter, and also 
worked as a teacher part-time. Between my brother, 
who worked in the Afghan security forces, and I, we 
were able to feed and care for eight members of our 
family,” she said. “I even supported my own education 
and paid for my university, while helping my family,” 
she told Al Jazeera. 

However, after the Taliban takeover, Farahnaz’s 
brother was forced to flee the country fearing 
persecution, leaving her as the sole breadwinner 
of the family. 
“But when I went to work after the fall of the previous 
government [of President Ashraf Ghani], I was sent 
back. I lost my job and have been struggling to feed my 
family over the last seven months,” she said. 

Starvation and poverty 

Since the Taliban returned to power, nearly 60 
percent of women working in the media have lost 
their jobs, according to the International 
Federation of Journalists, more than 90 percent of 
whom were sole family breadwinners. 
 

Farahanaz, the sole breadwinner for the family of eight – 

lost her job after the Taliban takeover of Afghanistan last 

August [Supplied]  

“Starvation and poverty are like a disease that not 
only affects your dastarkhwan [traditional rug 
meant for dining], but also your ability to 
challenge the situation and stand by your values,” 
said Dr Wahid Majrooh, the former Afghan 
minister of public health. 
“It impacts your sense of dignity,” said Majrooh, 
who, unlike many government officials, refused to 
flee the country after the fall of the Western-
backed Afghan government in the interests of 
preventing the collapse of the country’s 
underfunded health systems. 
Simultaneously, increasing food insecurity has 
also led to a rise in cases of malnutrition, and 
starvation-related mortalities, particularly among 
children. 
Majrooh pointed out that with people’s 
purchasing power affected, they also are unable to 
seek healthcare. 
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In Afghanistan, ‘people selling babies, young girls to survive’ 
Dire economic situation sees children dying of starvation as millions of Afghans struggle to put food 
on their tables. 

 

The UN World Food Program says Afghanistan is facing a 'tsunami of hunger' with it on the verge of economic collapse 

[File: Petros Giannakouris/AP] 
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