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   خبرېې لنډڅويو پر دې اثر 
  

خيـــر وركـــړي چـــې ددې كتـــاب د ) ج(يـــون صـــيب تـــه دې اهللا 
  .تنظيم له الرې يې پخوانۍ خاطرې بيا راژوندۍ كړې

. ددې مركــو زيــاتره يــې پــه هيلــه مجلــه كــې خپــرې شــوې وې    
د هغه وخت په سختو شرايطو كې د ملـي ګټـو د سـاتلو               ) هيله(

  .تر ټولو محبوبه خپرونه وهيو مورچل اود  ملي ارمانونو يوه 
 ،لـو هغـو كسـانو مركـې راغلـي دي          ېالبېپه دې كتاب كـې د ب      

يـوازنى  . (چې په خپلو مسـلكونو او برخـو كـې د سـر كسـان دي               
ــر خپــل طبــي        ــه برخــه مــې ت ــم چــې د مركــې زيات كــس پكــې زه ي

خــو د .  ره پــر ټــولنيزو او ملــي مســايلو متمركــزه ده ېــمســلك ډ
واد د سرنوشــت پــه ېــ د ههغــه وخــت شــرايط همداســې وو، چــې
  .) داىېوك هم نه شو غافلباب له فكر كولواو څه ويلو نه څ

الف



  

  

  

ره د ارزښـت خبـره   ېګڼو تر څنګ يوه ډ ېپه كتاب كې د نورو ښ     
لـري او د هـر ذوق       ) رنګـارنګي   (دا ده چې د كتاب مركـې تنـوع          

  . لرونكى لوستونكى پكې يو څه پيدا كوالى شي
ــد كتــاب ســريزه د مركــه ليكنــې پــه برخــه كــې يــو ډ     ر ښــه او ې

مرســـتندويه بحـــث دى او د ځوانـــو ليكوالـــو او ژورنالســـتانو 
  .  شيىحيثيت لرالى او مرستندولپاره د يو ښه الرښود 

 چې د كتـاب خپلـې خبـرې زمـا           ږدومنه او رې ځكه   بزه خپلې خ  
 له يون صيب نه تر مننـې وروسـته        .  تر هغو ډېرې ارزښتمنې دي    

ستاسودرنو ورونو او خويندو نه هيله كـوم چـې دا كتـاب د يـو          
  . ئ او له نورو سره يې هم شريك كړئلمهم اثر په توګه ولو

  
  په درنښت

  ابراهيم شينوارى
  22 كال د مرغومي 1387كابل،د 

  
  

 ب
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  :سريزه
  مركه او مركې

  
مركــه پــه عامــه اصــطالح خبــرو اتــرو تــه وايــي، د ژورنــاليزم پــه  
نومونه هـم خبـرې اتـرې مركـه ګڼـل كېـږي، خـو پـه ژورنـاليزم كـې                     

مخكې تر دې چـې مركـه د   . هدفمنو خبرو اترو ته مركه ويل كېږي 
ژورناليزم د يوه ژانر په توګه مطرح شي، په پښتو ژبه او پښـتني              

 جرګـه   . په همدې او يا دې ته نـږدې مانـا كارېدلـه            ولسي ژوند كې  
او مركه زموږ د كلتـور او ټـولنيز دود يـو مهـم عنصـر دى، ډېـرې                   

  . شخړې او ستونزې په همدې جرګو او مركو حلېږي
 چــې هلتــه د خبــرو اتــرو ،د جرګــو او مركــو قــوت پــه دې كــې دى

دواړه . زمينه برابرېـږي او لـه دې الرې د شـخړې غوټـه خالصـېږي          
ي يــو بــل تــه خپــل داليــل او منطــق وايــي او ددې داليلــو د        لــور

افغانـان او پـه تېـره       . انطباق په نتيجه كې د سـتونزې حـل راوځـي          
بيا پښتانه افغانان د خپل نوي ژوندبرخليك د همـدې جرګـې او             
مركې له الرې پيلوي، كلـه چـې يـوه كـورنۍ د خپـل ځـوان زوى د                   

وي چـې چاتـه،     ژوند برخليك ټاكي، نو لومړى فكر پـر همـدې كـ           
څــه وخــت او څرنګــه مركــه ور ولېــږي، پــر مركچــي هــم ډېــر فكــر     
كوي، داسې يو څوك انتخابوي، چې ډېـر مخـور، ژبـور، تجربـه              
كـار او د منطــق پــه وسـله ســمبال وي، لكــه لــه يـو مهــم شــخص يــا    

مې مركې لپاره يو ډېر پوخ، مسـلكي        چارواكي سره چې د يوې م     
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ــور ژورناليســت ګومــارل كېــږي   ــه غــوره والــي   د م. او ژب ركچــي ل
څخه هدف دادى چې د مقابل لوري تمايل راخپل او پـه پـاى كـې                

ــړي    ــل كـ ــايت حاصـ ــه رضـ ــتونزو د   . د هغـ ــخړو او سـ ــختو شـ د سـ
 غـوراوي تـه ډېـره پاملرنـه         كچـي غوڅولو لپاره د جرګـه وال او مر       

كېــږي، ددې علــت دا وي چــې دواړو خــواوو تــه دقيــق معلومــات 
لــه دې . خړې حــل راوباســيوړانــدې كــړي او د منطــق پــه زور د شــ

ــه        ــرې پ ــرې ات ــا خب ــدونو څخــه مــې هــدف دا و چــې مركــې ي څرګن
طبيعي ډول زموږ د ژوندانه په ټولنيز ډګر كـې وې، خـو كلـه چـې                 
ډله ييزې رسنۍ رامنځتـه شـوې او هغـو بيـا پرمختـګ وكـړ، نـو                  
مركه هم ورسره د ژورناليزم د يـوه ژانـر پـه توګـه مطـرح شـوه او د                    

 د وسايلو د بڼې په ودې او بـدلون سـره مركـې     او د هغه   ليزمژورنا
هم بېالبېل اړخونه پيـدا كـړل، خـو د مركـې اصـلي محتـوا چـې د               
خبرو اترو له الرې د هدفمنو معلوماتو ترالسه كول دي، پـر خپـل       

او ) Interview(مركې ته په انګرېزۍ كې انټرويـو        . ځاى پاتې ده  
همغــه ويــل كېــږي چــې د ټولــو محتــوا  ) مصــاحبه(پــه عربــۍ كــې 

څخــه  مركــې لــه د ژورنــاليزم لــه نظــره  . دي) خبــرې اتــرې(يوشــان 
ــدونكو او      ــدونكو، ليـ ــتونكو، اورېـ ــم لوسـ ــې هـ ــه دا ده چـ موخـ

 پـه اړه د معلومـاتو او هـم د           الې يـا مسـ    كتونكو تـه د يـوې پېښـې       
مركـه معمـوالً د ټـولنې د بېالبېلـو          . پېښې د سپيناوي سـبب شـي      

ــو      ــږي، خـ ــره كېـ ــيتونو سـ ــو شخصـ ــه مهمـ ــو لـ ــو  ډګرونـ ــر مهمـ  پـ
عــادي اشخاصــو او د پېښــو لــه لــه شخصــيتونو ســربېره د ټــولنې 

 مركـــې يـــا ى عينـــي شـــاهدانو ســـره هـــم مركـــې كېـــږي او د هغـــو 
پــه يــوه . څرګنــدونې د پېښــو د رڼــاوي او ســپيناوي ســبب كېــږي  
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مهمه مسـلكي، علمـي، تخنيكـي، سياسـي او ټـولنيزه موضـوع            
ترســره كــې طبعــاً د همغــې برخــې لــه مطــرح اشخاصــو ســره مركــې 

كېـــږي، ځكـــه چـــې همـــدا ډول اشـــخاص د موضـــوع د وضـــاحت  
ظرفيت لـري، د ځينـو ټـولنيزو پېښـو، اقتصـادي پرمختګونـو،              
جنګــي حوادثــو او طبيعــي پېښــو، د قربانيــانو پــه اړه د عــامو        
خلكــو نظرونــه او مركــې هــم د زيــات ارزښــت وړ دي، پــه همــدې    

، خاطر مركې د خپلې محتوا لـه مخـې بېالبېلـې بڼـې غـوره كـوي                
لكه خبري مركه، تحليلي مركه، علمي، سياسي، ادبي او نـورې           

د ژورناليزم د وسايلو د كـارونې لـه املـه هـم د مركـې بڼـې                  . مركې
رســنيو ) راډيــويي(تــوپير كــوي، د بېلګــې پــه توګــه د اورېــدنيو  

لپاره ګړنۍ مركه ډېر ارزښت لري، دا مركـه كـه د محتـوا لـه پلـوه            
 ځكــه ترســره شــي، چــې د    هــر ډول وي، خــو بايــد پــه ګړنــۍ بڼــه     

ــروري وي   ــر ضــ ــږ ډېــ ــوال شــــخص غــ ــ. مركــ ــې  هپــ  دې حالــــت كــ
ژورناليست ته په كار دي چې په خپلې غږيزې وسيلې خپـل ځـان              

 خپلـه غـږ   ،ښه ډاډمن كړي او مخكې تر دې چې مركې تـه الړ شـي          
ثبتې وسيله ښه چك كړي، د مركـې پـر مهـال هـم بايـد خپـل او د                    

يو شـېبو كـې څـو ځلـه چـك           مقابل لوري غږ په لومړيو او وروست      
 چې غږ رښتيا هم ثبت شوى دى كه نه او كه ثبـت دى نـو څـه                   ،كړي

ډول ثبت شوى دى؟ ښه به وي چې په دې برخه كې يو دوه خاطرې               
  :هم راوړم

د بي بي سي يوه خبريال راته خپله كيسه كوله، ويل يې چې بـي               
بي سي راته دنده وسپارله چـې پېښـور تـه سـفر وكـړم او د نشـنل                   

مي پــارټۍ لــه مشــر، خــان عبــدالولي خــان ســره مركــه وكــړم، عــوا
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پېښور ته راغلم، له ولي خـان څخـه مـې وخـت واخيسـت، ښـه پـه                   
ــه الړم، كلــه چــې     مركــهورســرهمــې خونــد  ــه لنــدن ت  وكــړه او بېرت

كمپيوټر ته كېناستلم او غوښـتل مـې د ولـي خـان مركـه لـه ټايـپ             
نـه وه، دې  څخه كمپيوټر ته ولېږدوم، نـو مركـه اصـالً ثبـت شـوې               

خبريــال وويــل، دا زمــا د ژونــداو مســلكي كــار پــه تــاريخ كــې تــر  
 دى يو مسلكي او پياوړى ژورناليست و، پـر          .ټولو بده خاطره وه   

خپل ځان او كار ډېر ډاډمن و، خو په ژورناليزم كې پر حافظې او              
پر تخنيكي وسيلې له چك پرته باور پـه كـار نـه دى او كـه څـوك                   

  .به ورته راوالړوييې كوي دا ډول ستونزې 
د طالبانو نظام تر ړنګېدو وروسته مـا        : زه خپله خاطره هم ليكم    

غوښتل په افغانستان كې د افغـان هنـدوانو او سـكانو د ټـولنيز               
جـالل    په اړه يو راډيويي راپورتاژ جوړ كړم، لـه پېښـوره             انهژوند

مې هم لـه ځانـه سـره        ) ټيپ( او غږ ثبتوونكې وسيله       راغلم اباد ته 
 په ننګرهـار كـې مـې د خپلـو ليكوالـو ملګـرو پـه مرسـته د             راوړ،

ننګرهار مېشتوافغان هندوانو يو مشـر پيـدا كـړ، پـه جـالل ابـاد                
 مې ورسـره پـه ډېـر خونـد مركـه            ار د هندو د بزازۍ په دكان كې         ښ

چاى راوړ او پـه ډېـر طبيعـي ډول          ښه  وكړه، هندو موږ ته د ګوړې       
ل او د هنـدو غـږ هـم    مو مركه وكـړه، د مركـې پـه پيـل كـې مـې خپـ          

چك كړ بيا مو مركه پيل كړه، د مركې تر خالصـون وروسـته مـو                
د مركې پر سهار مې پېښور تـه د تـګ           . په مينه رخصت واخيست   

پالن و، يو ځل مې زړه كـې وګرځېـدل چـې راځـه دا مركـه يـو ځـل                     
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بيا چك كړه، ټيپ  مې چك كړ، نورې ټولې مركې په كې راغلې              
ې نـه وه، ډېـر زيـات خپـه شـوم، بيـا لـه        وې، خو د هندو مركه په كـ    

خپلو ملګرو سره د هندو دوكان ته الړو او په بښـنې سـره مـې بيـا            
ترې د مركې هيله وكړه، هندو زمـوږ غوښـتنه ومنلـه، خـو دا ځـل                 
  .مركه هغسې خوندوره او طبيعي رانغله لكه څنګه چې دمخه وه

ددې دوو خـــاطرو لـــه يـــادونې څخـــه مـــې مقصـــد دا و چـــې پـــه  
زم كې له يوې خوا پر حافظې ډېـر بـاور پـه كـار نـه دى، لـه             ژورنالي

. بلې خوا پر تخنيكي وسيلې هم له چك پرته بـاور پـه كـار نـه دى                 
نــو د اورېــدنيو رســنيو لپــاره غږيــزه مركــه ضــروري ده او د هغــو    

  .ازمېښت  دويم ځليثبتوونكو وسايلو چك او
 غږيـزه مركـه تـر يـوه حـده ضـروري ده،            هـم   د چاپي رسنيو لپـاره      

خو ددې رسنيو لپـاره اساسـي ضـرورت د مركـې ليكنـۍ بڼـه ده،                 
غږيزه مركه هم وروسته پـه ليكنـۍ بڼـه اوړي، ځكـه اكثـره وخـت                 
خبرياالن د مركې لپاره ځان سـره ټيـپ وړي او بيـا وروسـته مركـه       
لــه غــږه ليــك تــه اړوي، كلــه كلــه مركــوال تــه مخكــې تــر مخكــې   

 ځوابـوي، خـو     ې پوښتنې وركوي او هغه يې پـه ليكنـۍ بڼـه           لليك
ددې ډول مركې يوه ستونزه داده چـې لـه پوښـتنې بلـه پوښـتنه نـه         

ښــتنو بســنه وشــي پيــدا كــوالى، خبريــال مجبــور دى پــر همغــو  پ 
 ۍليكنـ . وكړي، چې مخكې تر مخكې يې مركوال ته وركـړي دي          

 چــې خبريــال لــه مقابــل لــوري ، دې ډول هــم ويهمركــې كلــه كلــه پــ
ي او دى يــې ليكــي، پــه پوښــتنې كــوي، هغــه يــې ځوابونــه وركــو
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داســـې حالــــت كــــې كلــــه كلــــه خبريـــال ټــــول ځوابونــــه نــــه شــــي   
ليكالى،ځينې مهم ټكي ترې پـاتې كېـدى شـي او زړه كـې وايـي                

 پـه دې ډول كلـه كلـه تـر     ،ت وروسـته ولـيكم  ودا به د حافظې په قـ  
ــه       ــدرۍ رامنځت ــرمنځ نان ــوال ت چــاپ وروســته د مركچــي او مرك

پـه  . ېر بـاور پـه كـار نـه دى         كېږي، په داسې حالت كې پر حافظې ډ       
  .هر ترتيب د چاپي رسنيو لپاره د مركې ليكنۍ بڼه په كار ده

په ليدنيو رسنيو كې چې هم اورېدل كېـږي او هـم ليـدل كېـږي،       
 كـه يـو لـه       ،هلته د مركوال تصوير او غـږ دواړو تـه جـدي اړتيـا ده              

دې دوو برخو څخـه كـم وي، مركـه نيمګـړې ده، لكـه كـه غـږ وي،            
صوير ورسره نه وي، نو د مركې نـيم ارزښـت كـم شـو               خو ژوندى ت  

او يا تصوير وي خو د هغه خبرې د خبريـال لـه خـوا ويـل كېـږي او                    
 دا مركـه هـم نيمګـړې    ،تصوير د هغه شخص ورسره ښكاره كېږي  

كلـه د مركـوال خبـرې د ژبـاړې     كله ده، البته په ليدنيو رسنيو كې    
ه يوځـاى   د ضرورت پـه حالـت كـې ژبـاړل كېـږي او لـه تصـوير سـر                  

كېږي، خو په نورو حاالتو كې طبعـاً غـږ او تصـوير دواړو تـه ډېـر              
  .ضرورت دى

 او د انټرنيـټ نـورو       و ويبپـاڼ  وپه كتنيو رسنيو كې لكه بېالبېلـ      
، هـم   اسانتياوو كې چې مركه هم ليـدل كېـږي، هـم لوسـتل كېـږي              

 او هم اورېـدل كېـږي، د مركـو لـه پورتـه ټولـو ډولونـو             كتل كېږي 
 كېدى شي، خو ددې لپاره كه څوك غواړي په          څخه كار اخيستل  

انټرنيټ كې يوه مركه په بشپړ ډول خپره كړي، نو هم بايـد غږيـزه             
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بڼه ولري، هم انځوريزه او هم ليكنۍ، كه څوك غواړي د يو چا د              
مركې تصـويري بڼـه وګـوري، هـم كـوالى شـي، كـه اورېـدنۍ يـې                   

ولي هـم   لـ  اوري هم بايد زمينه ورته برابـره وي او كـه ليكنـۍ   يـې                
ځينو خبـري اژانسـونو، نړيوالـو       .  موجوده وي   اسانتيا ورته    بايد

راډيــويي او تلويزيــوني چينلونــو لــه انټرنيــټ څخــه همدغــه ګټــه  
د ســاري پــه توګــه د بــي بــي ســي راډيــو، خبرونــه، . پورتــه كــړې ده

تاسو د انټرنټ په مټ هم لوستالى، هم اورېـدالى او هـم ليـدالى               
 انټرنيټ ټولې هغه اسانتياوې لـرالى       كتالى شئ، نو په دې ډول       

  . چې د رسنيو نورې برخې يې په ځانګړي ډول لري،شي
 لـه (  د شمېر له مخې هم توپير كوي، يو په يـو     ومركه د ګډونوال  

د څـو     سـره   لـه يـوه شـخص      ،) يـوه شـخص مركـه      سره د  شخص   ه  يو
 مركه ؛ لكه پريس كنفرانسـونه او ځينـې نـورې خبرتيـايي           كسانو

 شخص معلومات وركوي او نـور پوښـتنې كـوي،     غونډې چې يو    
 ګردي مېزونه چې     خبريال مركه لكه   هله څو شخصيتونو سره د يو     

او ) په هغو كې يـو خبريـال لـه څـو شخصـيتونو سـره مركـې كـوي                  
  .ځينې نورې مركې

ــاتول او د       خــو مركــه كــه هــر ډول وي هــدف يــې د معلومــاتو زي
 تـه بويـه   موضوع سپينول دي، په هـر ډول مركـه كـې ژورناليسـت         

چې تر هر څه دمخه پر موضوع حاكم وي او له هر هغه چا سره چې                
مركه كوي بايد نوې خبره ترې راوباسـي، د موضـوع پـه اړه بايـد                
خپلــه هــم معلومــات ولــري او د يــوه مســلكي شــخص پــه توګــه لــه 
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مركوالو څخه پوښتنې وكړي، كه خپله ژورناليسـت پـر موضـوع      
 ،ې پـه كمـزوري دريـځ كـې وي         حاكم نه وي او د مركوال پر وړانـد        

  .نو دا مركه ښه او مطلوبه نتيجه نه وركوي
ــړۍ كــې د       ــاطر اوس پــه ن ــه همــدې خ ژورنــاليزم اختصاصــي پ

موضــوع  ډېــره مطــرح ده، ډېــر ځلــه مــو لــه بــي بــي ســي  او نــورو      
راډيـو  ...معتبرو راډيوګانو څخه اورېدلي چې د بي بي سـي او يـا            

چـارو خبريـال، دا پـه       د اقتصادي، سياسي، ټولنيزو او سياسـي        
دې مانا چې ژورناليسـت پـر ژورنـاليزم سـربېره د علومـو پـه يـوه                  
بله برخه كې هم تخصص لـري او كلـه چـې د داسـې موضـوعګانو                 
په باب بحث مطرح كېږي، نو د همغې تخصصي برخـې خبريـال د        

په افغانستان كې ال ژورناليزم د ودې په حـال          . مركې لپاره ورځي  
 چـې د ژورنـاليزم      ، داسې ژورناليستان لرو   كې دى او موږ ډېر كم     

البتـه اوس يـو ګـڼ       . ترڅنګ په يوه بله برخه كې هم تخصص ولري        
 او د نورو مسلكونو خاوندانو د ځينـو اقتصـادي           وشمېر ليكوال 

ــاليزم تــه مخــه كــړې، خــود افغانســتان       ــه املــه ژورن مالحظــاتو ل
رسنۍ ال دې مرحلې تـه نـه دي رسـېدلي، چـې پـه هـره څانګـه كـې                  

ــر       خ ــه د مســلك پ ــا دې هغ ــري او ي ــل مســلكي ژورناليســت ول پ
 له يـوه ژورناليسـت څخـه د         ؛بنسټ همغې مسلې ته وړاندې كړي     

  . كار اخيستل كېږيلپاره بېالبېلو ډولونو دخبرو او مركو 
د مسلكي تخصص ترڅنګ يـو ژورناليسـت تـه د مركـې ځينـې               

ه  چې بايد په پام كې يـې ونيسـي، پـ           ،نور مهم ټكي هم په كار دي      
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مركه كې د تر بحث النـدې موضـوع ښـه او هـر اړخيـزه شـننه او لـه          
دې څخــه مخكــې تــر مخكــې د ځــان ښــه خبرونــه، مركــې تــه پــوره  
چمتــوالى، دمركــوال پــر فكــري ليــدلوري پوهېــدل، د تخنيكــي   

ددې ترڅنـګ   . وسايلو ارزونه او ځينـې نـور مسـايل ضـروري دي           
 وناليستيكدمركې پر مهال ژورناليست ته په كار دي چې تر ژور          

اخالقو پښه وانـه ړوي، رهبـرې شـوې، لمسـوونكې پوښـتنې او               
په قصدي ډول د مقابل لـوري تـر اغېـز النـدې راوسـتل، د ثبـت ،           
برېښنا او تخنيكي وسايلو داسې كارونه چې د مركې پر مهـال د             

ــه واړوي   ــه اخالقــو ســره   ،مركــوال ذهــن بلــې خوات ــاليزم ل  د ژورن
كار دي چې خپـل نـاپېيلتوب   سمون نه خوري، ژورناليست ته په       

وساتي او په داسې مهارت له مركوال څخه خپلې مطلوبي خبرې           
راوباسي چې هغه يې د اظهار پر وخـت پـر ځـان د فشـار احسـاس              

  .ونه كړي
د علمــي، تخنيكــي او ځينــو معلومــاتي مركــو پوښــتنې دومــره 

 او ، قـــوميجـــانبي عـــوارض نـــه لـــري، خـــو د سياســـي، ټـــولنيزو
اړه بحث او مركې طبعـاً ډېـرې حساسـې دي،           تاريخي مسايلو په    

هغه هم په داسې يو حالـت كـې چـې يـوه ګـردي مېـز تـه د مختلفـو                      
نظرونو خاوندان راټـول شـوي وي، پـه دغسـې ډلـه ييـزه مركـه او                  

پــــه . بحــــث كــــې د ژورناليســــت نــــاپېيلتوب ډېــــر ضــــروري دى 
افغانستان كـې اوسـنۍ رسـنۍ پـه تېـره بيـا تلويزيـوني رسـنۍ د               

ناپېيلتوب اصـل تـه ډېـره پاملرنـه نـه كـوي، مـوږ پـه                 ژورناليزم د   
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تلويزيونو كې داسې مركې ليدلي، اورېدلي او خپلـه هـم ورسـره             
مخامخ شوي يو، چې هلته ژورناليست يا د خپرونـې جـوړونكى            

تلويزيـون تـر ډېـره      ) اريانـا . (خپله د يوه طرف پـه توګـه مطـرح وي          
تلويزيـون  ) شمشـاد ( او) لمـر . (حده د ناپېيلتوب اصل مراعتوي   

هـــم دې تـــه ورتـــه دريـــځ لـــري، خـــو څرنګـــه چـــې شمشـــاد او لمـــر  
تلويزيونونه تر ډېره بريده پښتو تلويزيونونه دي، نو پـر شمشـاد            
د پښتو پـالنې تـور پـورې دى او لمـر كـه څـه هـم پښـتو تلويزيـون                    

 خــــو څرنګــــه چــــې دا تلويزيــــون هــــم د طلــــوع تلويزيــــون د  ،دى
 پــر لمــر تلويزيــون د  نــو ځكــه خــو،ســمبالېږيچــاروواكو لــه خــوا 
شمشـاد تلويزيـون پـه مركـو كـې          . پورې كېږي طلوع د اثراتو تور     

پــه مشــخص ډول ژورناليســت د طلــوع هغــه پــه شــان د كــوم ډېــر     
څرګند او مشخص دريځ خاوند نه برېښي او يا لږ تر لـږه پـه مركـه     

خو طلوع، نـور، نـورين، تمـدن او         . كې ځان ډېر دريځوال نه ښيي     
 نــور، نــورين، . طــرف پــر نــاروغۍ اختــه دي فــردا تلويزيونونــه د

ــه          ــه دي چــې پ ــه ن ــې طرف ــه خــو ځكــه ب ــردا تلويزيونون تمــدن او ف
 ډلـو   مشخصو اشخاصو او تنظيمونو پورې تړلي دي او د همغـو          

 د عمــومي نظريــاتو او ليــدلوريو څرګندونــه كــوي،  او اشخاصــو
خو طلوع تلويزيـون چـې ځـان يـوه ازاده رسـنۍ ګڼـي پـه واقعيـت                   

اصـــل نـــه مراعتـــوي، اكثـــرو ليـــدونكو بـــه د دوى  كـــې د ازادۍ 
ــا د     ــره بي ــه تې ــې پ ــان((خپرون ــو    )) گفتم ــره ګرم ــه چــې اكث خپرون

 وي،  ېسياسي او نورو پارونكو مسايلو ته ځانګړې شوې، كتلـ         
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په دې خپرونـه كـې لـه ورايـه ښـكاري چـې د نـاپېيلتوب اصـل نـه                     
ــوم        ــورى نيســي، بلكــې ك ــوازې ژورناليســت ل ــه ي ــږي، ن مراعتې

 د هــمغــوراوى وى هغــد  بحــث لپــاره رابلــل كېــږي   كســان چــې د 
ــاپېيلتوب لــه مخــې نــه وي   اكثــره وخــت دوه درې، څلــور او ان  . ن

پنځـــه كســـان لـــه يـــوې خـــوا وي، يـــو يـــا دوه لـــه بلـــې خـــوا او          
 چــې دوى مخكــې تــر ،ژورناليســت هــم د همغــې خــوا پلــوي كــوي

ځينو كسـانو تـه مخكـې تـر مخكـې د            . مخكې هماهنګ كړي وي   
ل كېـږي او كېـدى شـي داسـې هـم شـوي وي               بحث موضـوع وركـو    

 وي او هغـې خـوا       ېچې پوښتنې مخكې تر مخكې ورته ويل شـو        
ښه تيارى نيوالى وي، خـو دا بلـه خـوا چـې تلويزيـون واال قصـداً                  
غــواړي كمــزورې وښــودل شــي، د موضــوع پــه اړه معلومــات هــم  
مخكې تر مخكې نه وركول كېږي او يا كه وركول كېږي نو وخت             

د  (وبله بـې عـدالتي دا وي چـې د يـوه لـوري كسـان      په كې كم وي،   
تــه ډېــر وخــت وركــول كېــږي او ) تلويزيــون خوښــي لــوري كســانو

مقابــل لــوري تــه كــم، كــه وخــت پــر يــو تــن د عــدالت لــه مخــې پــه    
 لــورى څــو ځلــه زيــات  غرضــيمســاوي ډول ووېشــي بيــا هــم هغــه

وخت اخلي، نو دلته د طلـوع تلويزيـون پـر وړانـدې څـو پوښـتنې            
كه په يوه بحـث كـې درې څلـور تنـه حتمـي د يـوه نظـر               : ږيپيدا كې 

 نو بيا ښه ده چې ددې كسانو له جملې څخـه يـو تـن                ،خاوندان وي 
 چـې وخـت پـر       ،را دعوت شي او يو تن هم لـه هغـه بـل لـوري څخـه                

مساويانه ووېشل شي او هر يو خپل دليل ووايي او كه           په  دواړو  
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  نـو ښـه    ،حتمـي وي  ډېر شمېر كسانو ګډون بيا هـم        د  د يوه لوري،    
 ده چې مقابل لوري ته دومره وخت وركـړل شـي چـې د ټولـو                 بيا دا 

  .پوښتنو ته ځواب وركړي
زه او قدرمن استاد حبيب اهللا رفيع څـو ځلـه لـه همداسـې چلنـد                 
سره مخامخ شوي يو، يو د دريو او يا څلـورو  پـر وړانـدې، خـو د          

نطق په فضل څرنګه چې زموږ خبره حق وه، نو د م          ) ج(لوى خداى 
او عدالت له مخې مو ورته ماته وركړې ده، هـر وخـت چـې مـا پـه                    
طلـــوع تلويزيـــون كـــې مركـــه كـــړې او ليـــدونكو ليـــدلې، نـــو پـــه 

فونونـه  راتـه د مننـې او كـوروداني پـه خـاطر راغلـي                 ېسلګونو تل 
دي، ددې علت دادى چې زه د طلوع تلويزيـون د بـې انصـافۍ پـر                 

چلوونكو ته ويلي چـې     وړاندې ودرېدالى يم، ما څو ځله د طلوع         
 نــو يــا بايــد د دواړو لــورو    ،غــواړئراكــه مــوږ دې بحثونــو تــه    

مركوالو شمېر مسـاوي وي او يـا هـم كـه لـه هغـه بـل لـوري زيـات                      
ته دومره وخت راكړئ چې د هـر يـوه پوښـتنو            وږ  كسان راځي نو م   

 ونـو  هـر كلـه چـې پـه دې بحث        .واو نامشروع ترديد ته ځواب وركـړ      
ســـاوي پـــه پـــام كـــې نيـــول شـــوي او      كـــې د افـــرادو او وخـــت ت  

 شــوى، نــو هغــه بحــث  ېژورناليســت تــر يــوه بريــده نــاپېيلى پــات  
اتومات زموږ پـه ګټـه تمـام شـوى، حتـى داسـې بحثونـه هـم مـوږ                    

 بحثونـه بيـا      ډول ګټلي چې يو د څلورو پر وړانـدې مطـرح وو، دا           
لـه دې څرګنـدونو     . په ډېر زور د سانسـور لـه زنـدۍ خـالص شـوي             

 هغه رسنۍ چې زموږ په ټولنـه كـې د ازادو            ؛څخه مې مقصد دا و    
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رسنيو په نامه فعاليت كوي، په واقعيت كې هغـه شـان ازادې نـه               
  .يېږ چې ادعا يې ك،دي

په دې اثر كې چې تاسو ته د كومو مركو د لوستلو بلنه دركوم،              
 پنځه لسو كلونو كې له بېالبېلـو شخصـيتونو          ودا ما په تېرو لس    

دا مركې اكثـره    . تونو سره كړي دي   په تېره بيا له فرهنګي شخصي     
 سياســـي .د فرهنګـــي هـــدفونو او معلومـــاتو پـــه بـــاب شـــوي دي

موخې نه لري او يا هم سياسي هدفونه يې ډېر كـم دي، مـا پـه دې                  
 كـړي خـو د مركـې        اعـت مركو كې د ژورناليزم عامې ځانګړنې مر      

ټول تخنيكي اصول په كې ځكه نه دي مراعت شـوي چـې دا مـا د                  
رهنګي ضرورتونو پر بنسټ كړې وې، هغه وخـت       ځانګړو ف  وخپل

زما هدف دا هم نه و چې دا مركې به زه د يوه ځانګړي اثر په توګـه               
م، خو اوسمهال چې زه د خپل تېر كړي فرهنګي كـار پـر بيـا                وچاپ

ارزونــې، اوډنــې او راټولــونې بوخــت يــم، پــر دې مركــو مــې چــې   
دې مركـو    نو ډېرې په زړه پورې راته ښـكاره شـوې، د           ،كتنه وكړه 

د چاپ ضرورت پـه دې كـې نـه دى چـې دا مركـې مـا كـړي، بلكـې             
مهمه اړتيا يې دا وه چـې پـه دې مركـو كـې ددې مركوالـو لـه خـوا            
چې زمـوږ د هېـواد مطـرح فرهنګـي څېـرې ګڼـل كېـږي، ډېـر مهـم                    

دا مســايل دومــره ژور، مهــم او پــه زړه    . مســايل بيــان شــوي دي  
وان پښـت پـه درد    چـې نـه يـوازې اوسـمهال زمـوږ د ځـ             ،پورې دي 

. لګي، بلكې راتلونكى پښت هم تـرې ډېـره ګټـه اخيسـتالى شـي              
ــو     ــواړم د خپلــ ــار بــــل علــــت دا و چــــې زه غــ ــاره ددې كــ ــا لپــ زمــ
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فرهنګياليو د فكر هغـه مجموعـه چـې پـه دې مركـو كـې خونـدي                  
شوې، الپسې خوندي كړم، بل هدف مـې دا و چـې دا مركـې لكـه                 

 نـه غـواړم زمـا تـر          ډېـرې ګټـورې دي،     ،څنګه چې مې اشاره وكـړه     
سـتړيا   بيـا د راټولـونې       بل څوك اړ شي د هغو د      مړينې وروسته،   

، پر ژوند هېڅ باور نه شته، هـر ليكـوال تـه بويـه خپـل تېـر                   وګالي
 چې په بيا چاپ ارزي په خپله سـره راټـول او د              ،هغه فرهنګي كار  

مجمــوعي چــاپ لــه الرې يــې لــه تيــت وپــرك حالتــه وژغــوري او    
 زمـوږ هـر ليكـوال چـې لـه            خو دود دا دى؛     اوس خوندي يې كړي،  

 تــر كلونــو  بيــادې فــاني نــړۍ ســترګې پټــې كــړي لــه همغــې شــېبې
ــر بشــپړولو         ــارونو پ ــړو ك ــور ليكــوال د هغــو د ك ــوږ ن ــو  زم كلون

  پـوره هـم نـه شـي بشـپړوالى او نـه يـې هـم       يـې  مصروف وي او بيـا      
خوندي كوالى شي، نو هر ليكوال ته په كار دي چـې لـږ تـر لـږه تـر                

ه كلن فرهنګي كاري بهير وروسته خپل تېر كړى كار راټول،           پنځ
 زيار راتلونكي نسل ته پـرې   ،چاپ او خوندي كړي او د خپل كار       

  .نږدي
كالـه  ) 12-8( يې له نـن   دا مركې چې تاسو ته وړاندې كوم اكثره       

 د هيلې مجلې په بېالبېلو ګڼو كې چاپ شوي او اكثره يـې              دمخه
عـدد مـا قصـداً د    ) شـل (سـېږي،  نږدې پر شلمه پوښـتنه پـاى تـه ر     

يـوازې د رياضـي يـو       ) شـل (مركو د پايتـه رسـېدو لپـاره ټـاكلى،           
ــه دى،   ــا هــم     ) شــل(عــدد ن پــه پښــتو كــې دكــره او بشــپړ كــار مان

وركوي، دا كار مـا شـل كـړ، يـا مـا خـو شـل كـړه، دا دنيـا چـا شـل              
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، نـو   ې دا مركې راټولول    خپله ما  كړې نه ده او داسې نور، كله چې       
ليف يـې كـړم، مـا فكـر وكـړ هغـه مركـې چـې مـا خپلـه                     خورا په تك  

كړي او خپله مې پـه مجلـه كـې چـاپ كـړي او مجلـه مـې هـم خپلـه               
 بيا راټولول ماته دومره ستونزمن شول، نـو         وچاپ كړې، نو د هغ    

 لـه دې څخـه      ؟بل چاته به دا كار څومره ستونزمن تمـام شـوى واى           
 كــار  ښــه بــه وي هــر ليكــوال خپــل كــړى ؛مــې دا نتيجــه واخيســته

خپله سره راټول كړي او هغـه ليكنـې او فرهنګـي كـار چـې پـر بيـا                
راټولولو او چاپ نه ارزي، ښه به وي چې ليكوال د خپـل وصـيت              
يا يادښت په ډول نورو ليكوالـو تـه ووايـي چـې زمـا دغـه كـار پـه            

نــه ارزي، وخــت پــرې مــه ضــايع كــوئ  او كــه كــوم     لــو بيــا راټولو
چـاپ ارزي او ليكـوال يـې پـه          داسې كار چې پـر راټولولـو او بيـا           

خپلـــه د بيـــا چـــاپ او راټولـــونې جوګـــه نـــه وي، هغـــه دې ځوانـــو 
ليكوالو ته وليكي، په دې ډول بـه زمـوږ راتلـونكى نسـل د چـا د                  

  .اثارو په راټولولو كې له ستونزو سره نه مخامخېږي
ما د خپل تېر كړي فرهنګي د انسجام لړۍ پيـل كـړې او غـواړم                

ن بېغمه كړم، په دې مركـو كـې چـې د تېـر              له خپل تېر كار څخه ځا     
كړي كـار يـوه برخـه ده، مـا هـېڅ ډول الس نـه دى وهـالى، يـوازې                     

 چـې كومـه چـاپي او اماليـي تېروتنـه وه، هغـه مـې                 كـې  كوم ځـاى  
سمه كړې ده، نـور مـې هـر څـه پـر خپـل شـكل پـرې ايښـي او ددې                
مركــو اصــالت مــې ســاتالى دى، درانــه لوســتونكي كــوالى شــي   

 ،ا له ځينو نورو اشخاصو سره هم مركې كـړې وې    چك يې كړي م   
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چې په نورو خپرونو كې په متفرقه توګه خپـرې شـوي ، خـو اوس                
ــه دادى         ــړې، هغ ــومې چــې مــې ترالســه ك ــې، خــو ك الســته رانغل
ستاسو مخې ته ږدم، هيله ده زما دا وړانديز چې هـر ليكـوال دې               

د خپل تېر كارونه خپله مـنظم او خونـدي كـړي، د نـورو ليكوالـو             
ــو  ســـبب شـــيهڅـــونې  ــو ليكوالـ ــوال د راتلونكـ ــني ليكـ  او اوسـ
  .  كړيدرانه نه زيات او  نهوكار

  د همدې ارمان د بري په ارمان
  په درنښت

  پوهندوى محمد اسمعيل يون
   افغانستان-كابلارګ،دجمهوري رياست ودانۍ،

   مه)3(ل كال د مرغومي 1387د 
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زه د هېواد فرهنګ ته ډېرې زياتې 
  نه او انتظارونه لرمهيلې، اميدو

  
عبدالمالك بېكسيار د هېواد يـو پيـاوړى ليكـوال او           

ــه   ــاعر دى، كلونـــــ شـــــ
كېـــږي چـــې لـــه هېـــواد 
لرې پـه ډنمـارك كـې د        

. مهاجرت ژوند تېروي  
عبدالمالك بېكسيار  
ــعور او  د ژور ملــــي شــ

ــد دى  ــه . فكــر خاون هيل
ــه همــدې نيــت پيــل كــړه چــې د هېــواد ملــي        ــه يــې پ مجل

دا مركـــه د هيلـــې مجلـــې د . فرهنـــګ تـــه خـــدمت وكـــړي 
ل كــال لــه  1376لــومړي كــال پــه دويمــه ګڼــه كــې چــې د       

 چنګــاښ ســره ســمون خــوري نشــر شــوې او د  -غبرګــولي
  :هغه وخت د حاالتو څرګندونه كوي
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چـا  (( تر هر څه دمخه راته ددې مقولې لـه مخـې چـې               
لـومړى  ))  وپېژانـد  )ج(ځان وپېژاند نو هغه خپل خـداى      
ړه او بيـا بـه پـر نـورو          ځان په څـو كرښـو كـې معرفـي كـ           

  خبرو بحث كوو؟
نوم مې عبدالمالك بېكسيار، د بـرې پښـتونخوا اوسـېدونكى او            
په پښتو ژبه او ادب كې مې د ليسانس تر درجـې پـورې زده كـړه كـړې                 

  .ده
د شاعرۍ له غـم لړلـې او فكـر وړې دنيـا سـره دې لـه                  

  كومه وخته راهيسې د ژوند مزي وتړل شول؟
وا په دې لټه كـې يـم چـې شـعر ولـيكم او لـه              ل كال راپه دېخ   1359له  

ل كـــال راپـــه دېخـــوا مـــې د شـــعر پـــه نامـــه پـــاړكي د هېـــواد پـــه   1362
  .مطبوعاتو كې خواره شوي دي

تراوسه دې پـه دې برخـه كـې څـومره بريـالي ګامونـه               
  پورته كړي دي، له خپلې شاعرۍ راضي يې؟

 د برياوو خبره به لوستونكو ته پرېږدو چې هغوى خپـل قضـاوت ور             
بانــدې وكـــړي او كـــه ســـتا د پوښــتنې موخـــه د كـــار كميـــت وي نـــو د   
سوچونه او كږلېچونه تر نامه الندې مې د شعرونو لـومړى جونـګ پـه               
همدې شپې ورځو كې په پېښور كې خور شو او كه چېرې لوستونكو             

بـل د شـعرونو     ) سـنځل ګـل پـه شـپو كـې         (په خالصـه ټنـډه ومانـه نـو د           
ى چـې غـواړم چـاپ يـې كـړم او لـه              جونګ راسره چاپ ته تيار پروت د      
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شعر څخه د رضايت چې كومه خبره ده هغـه دا چـې تـه خپلـه هـم شـاعر                      
  .يې او يو شاعر هم له خپله شعره راضي نه وي

د ځــوانۍ پــه ښــه ګرمــه مرحلــه كــې لــه هېــواده پــه         
مهاجرت محكوم شوې او بيـا ډېـرو ليـرو وطنونـو تـه              

ول الړې، دې اوږده سفر ستا په فكري ژوند كې څـه ډ           
  بدلون راووست؟

ــه بېالبېلــو        ــوالي او بيــا پ ــودې غېــږې څخــه لرې ــه ت د ګــران هېــواد ل
هېوادونو كې پرديس ژوند، له هېواد، خلكو او ولـس سـره زمـا مينـه               
ال نوره ژوره او اورنۍ كړه او همدې لرېوالي او پردېسۍ زه د هېـواد،       

  .خلكو، ازادۍ او نېكمرغۍ په اصلي مانو وپوهولم
هېواد كې اوسېږي هغه لـه جګـړې       هغه څوك چې په     

نه نيولې د نورو بېالبېلو عواملو له كبله خپل لړمـون           
خوري او فرياد كوي او هغه څوك چې غرب ته تللي،           
د هغوى ځينې كسان هم په اصطالح يو ډول ناشكري          
څرګندوي، ستا په نظر د دغو متضادو ټولنـو تـرمنځ           

 او د ژوند او فكر توپيرونه يـو لـه بلـه څـومره ښـېګڼې        
  بدګڼې لري؟

) يـو خـوا پـاڼ، بـل خـوا پړانـګ           ( ستا له دغـې پوښـتنې سـره ماتـه د            
زموږ هېوادوال څه د هېواد دننه او څه بهر د سولې او . متل را ياد شي
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ارامۍ پـه ارمـان دي او كـه خـداى كـول دغـه ارمـان تـه بـه د طالبـانو د                         
  .اسالمي تحريك په رڼا كې رسو

ې غـرب تـه پـه       هغه كسان چـې پـه تېـرو څـو كلونـو كـ             
ډېره سختۍ لكه د صراط له پله نه چې تېرېږي ورتېـر       

څه فكر كـوئ چـې هغـه بـه          . شوي او هلته استوګن دي    
  كله بېرته هېواد ته راستانه شي؟

سره له دې چې دغه پوښتنه په بېل بېل كس پورې اړه لـري مګـر بيـا                  
هم د هغې مينې، عالقې او همدردۍ له مخې چې افغانان يې له خپـل               

ــري زه دا پــه ډاګــه ويــالى شــم چــې كــه پــه ګــران هېــواد       هېــوا د ســره ل
افغانستان كې واقعي سوله، امن او ډيموكراسي تـامين شـي نـو يـوه               

  .زياته برخه پردېس افغانان به د هېواد غېږې ته راستانه شي
په غرب كې مېشته افغانان پـه عمـومي ډول د خپـل        
هېواد د فرهنګ د حال او راتلونكي پـه بـاب څـه فكـر               

  كوي؟
پــه غــرب كــې مېشــته افغانــان د ډېــرو خلكــو د غلطــو ګومــانونو پــر  
خالف د هېواد دفرهنګ د حال او راتلونكي پـه بـاب زيـات اندېښـمن        

  .دي
پــه غــرب كــې د افغانــانو د فرهنګــي فعــاليتونو پــه    

  !باب لنډه رڼا واچوه
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غــرب تــه د افغانــانو د مهــاجرت لــومړۍ لســيزه يــوه بــې غــږه، ځــوږه  
څه كېدل هم د شخص او يـا ډلـې پـه نامـه وو، مګـر نـن                لسيزه وه او كه     

په فضل افغانان لګيا دي په پردېسـۍ كـې د مېشـته             ) ج(سبا د خداى  
كامونو او ولسونو پـه مـنځ كـې خپـل مقـام او لـورى ټـاكي، يـو زيـات                     
ــو      ــره ورځ ددغـ ــه روان دي او هـ ــولنيز فعاليتونـ ــي او ټـ ــمېر فرهنګـ شـ

  .فعاليتونو لمن ال نوره هم پسې پراخېږي
دغــــه فعاليتونــــه د جرايــــدو، مجلــــو، اخبــــارونو، راډيوګــــانو،      
  .تلويزيونونو، ادبي او فرهنګي غونډو او نورو په بڼه ترسره كېږي

ــر وي       ــه هــم خب ــه لوســتونكي ب لكــه څنګــه چــې دران
ستاسو په هلو ځلـو او مـالي لګښـت دلتـه پـه پېښـور                

په نوم مجله چاپ شوه چې لومړۍ ګڼه )) هيله((كې د   
 خوښه كړه، لكه څنګـه چـې زه خبـر يـم             يې خلكو زياته  

ددې مالي لګښت ستا له لوري پـرې شـوى، كـه هلتـه              
نور افغان فرهنګيان سـتا اقتصـادي مټـې در ټينګـې            
نه كړي نـو دا دومـره مـالي بـار بـه سـتا ځـاني ژونـد لـه            

  مالي پلوه ستړى نه كړي؟
په دغه كار كې له ما سره په ډنمارك كې يو زيات شمېر فرهنګيان،              

پال او ملي شخصيتونه مرستندوى دي، دا چې د لومړۍ ګڼـې            فرهنګ
مالي لګښت يې ما پر غاړه اخيستى وو زما د خپلې ځاني عالقـې پـر                
اساس و او كېدى شي داسـې هـم وشـي چـې مـوږ هـر يـو پـه وار سـره د                 
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ــان       يــوې يــوې ګڼــې مــالي لګښــت پــر غــاړه واخلــو، بلــه دا چــې افغان
ېږدي، زمـا پـه ګومـان افغـان     هېڅكله هم خپل خدمتګاران بېنوا نه پر      

ولس ته كار نه دى شوى تاسې وګورئ د تـاريخ پـه اوږدو كـې چـې چـا            
دغــه ملــت تــه ان يــو ګــام هــم پورتــه كــړى، نــو بيــا يــې تــر پېړيــو پېړيــو   

  .شوى او ال كېږييې قدرداني شوې او عزت 
په همدې اوسنۍ زماني مقطع كې د هېواد فرهنـګ          

  ته هيله من يې كه نهيلى؟
 فرهنګ ته ډېرې زياتې هيلې، اميدونه او انتظارونه لـرم           زه دهېواد 

او دا كومه تصادفي خبره نه ده چې زموږ ددغـه نـاڅيزه فرهنګـي زيـار                
  .شو)) هيله((نوم 

ځينې كسانو او ډلو غوښتل چې پښتني فرهنګ او         
تاسـو  . پښتو ژبه د اور او نابودۍ په سيند الهـو كـړي           

ــاوړ  ــه او نـ ه هيلـــې ددې ډول اشخاصـــو او ډلـــو نيتونـ
  څنګه ارزوئ؟

تر كومه ځايه چې د پښتو ژبې خبره ده نو دا د يوه ژونـدي څلوېښـت        
مليونيزه ملت ژبه ده چې د نابودۍ هيله يـې د ځينـو اشخاصـو سـوچه                 

  .حماقت او لېونتوب بولم او بس
لكه څنګه چې څرګنده ده پښتنو په افغانسـتان كـې           
پــه تېــرو دوو ســوو كــالو كــې پــه عــين حاكميــت كــې    

ميت هم تېـر كـړى دى، كـه څـوك رابانـدې ډېـر               محكو
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په قهر نه شي اكثره پښـتانه واكمـن چـې پـه دې دورو               
پـه دې   . كې تېـر شـوي هغـه پـه خپلـه ژبـه ګونګيـان وو               

مانا چې په دربار كې يې نه پښتو ويله، نـه يـې ليكلـه     
او نه يې كاروله، البتـه ځينـو پښـتنو واكمنـو چـې پـه                

 د هغـو درنـاوى      دې برخه كې د خپل زړه وينې خـوړلي        
او د كار د ارزښت احترام به هېڅكله هم زموږ د ولس            
له زړه نه ونه وځي، تاسـو څـه فكـر كـوئ چـې د پرديـو           
ژبې او فرهنګي ښكېالك او حاكميت ته به څـه وخـت       

  د پاى ټكى ايښودل كېږي؟
د پرديو ژبو فرهنګي ښكېالك او حاكميت تـه بـه هغـه وخـت د پـاى                  

د كار وبار، ژوند، تعليم او دربار ژبه     ټكى ايښودل كېږي، چې پښتو      
شي، په دغه هكله د هيلې د لومړۍ ګڼې له يوې مقالې څخه دا جملـې                

 5كالـه تـاريخ لـري او كـه          ) 5000(زه په دې نـه يـم چـې پښـتو            : ((را اخلم 
ــه ده او مــوږ يــې پــه ارګ كــې        ــه ده پــر مــوږ ګران ورځــې، خــو زمــوږ ژب

ې دومــره مــې زړه تــرې پــاتې شــوه د تېــرو چــارواكو خبــره چــ)) غــواړو
  .ويزاره دى چې نه غواړم د هيلې پاڼې يې په نومونو او كړنو ولړم

د طالبــانو اســالمي تحريــك پــه اړه څــه فكــر كــوئ،  
دوى افغانستان له كومو لويو تراژيديو څخه خالص        
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كړ او ددې په مقابـل كـې د دوى نيمګړتيـاوې كـومې              
  دي؟

 نـاموس را اوچـت   د طالبانو اسالمي تحريك چې زه يې پـه ننـګ او    
شوى غورځنګ بـولم، هېـواد يـې د غلـو، داړه مـارو، وطـن پلـورو او                   
سمتي او ژبنيو جونونيانو له داسې يوه تاړاكه وژغوره چې تصور يې        
ان په انساني فكر محال و او هغه كومې كوچنۍ نيمګړتيـاوې چـې ال               
هم موجودې دي انشاءاهللا امو ته ددغه غورځنګ تر رسېدو به پاى ته             

  .ېږيورس
ــان پــه اوســني وخــت كــې د       كــه خــداى مــه كــړه طالب
ــه        ــه خــوا مات ــتالف ل ــي ضــد ائ همــدې جــوړ شــوي مل
وخوري نو د پښتنو ژوند ته به په افغانسـتان كـې څـه              

  پېښ شي؟
داسې به انشاء اهللا هېڅكله نه كېږي او كـه خـداى مـه كـړه وشـوه نـو                    

  :هغه د خوشال بابا خبره
  چا يې پلو له مخه پورته نه كړ

  تو ال هـغسې بكره پرته دهپـــښ
د هېواد په هره سـيمه، دره او بانـډه كـې پـه سـلګونو نـور دغـه شـان                      

  .غورځنګونه ويده دي
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لــه طالبــانو څخــه د يــو روښــنفكره افغــان پــه توګــه د  
او افغاني فرهنګ د ودې لپـاره څـه         ) پښتو(ملي ژبې   

  هيلې، وړانديزونه او غوښتنې لرې؟
نــډول چــې پــه افغانســتان كــې  د روښــنفكر لــه كلمــې څخــه پــه هغــه ا 

كارول كېږي زما كركه ده، خو د يوه افغان په توګه له طالبانو څخـه دا             
  :غوښتنې لرم

چـې حــق بايــد حقــدار تــه وســپارل شــي او لكــه د تېــرو حكومتونــو د  
ــواد د مطلـــق     ــه النـــدې د هېـ ــر نامـ ــاوات تـ دروغجنـــې ورورۍ او مسـ

 تفـاوتۍ پـه     كـام فرهنګـي او ژبنـي امتيـازات د بـې           ) پښتون(اكثريت  
  .ډنډ الهو نه كړي

پښتو ژبې ته چې د پېړيو په اوږدو كې ورته څه التفات نه دى شوى               
خپله خاصه پاملرنه وكـړي او د يـوه ژونـدي څلوېښـت مليـونيزه ټبـر د          
ژبــې او د ګــران هېــواد افغانســتان د ملــي ژبــې پــه توګــه يــې درنــاوى    

ه دا چـې پـه    پـه دې هكلـه يـوه خـاطره  را يـاده شـوه او هغـ                 . پرځاى كـړي  
جرمني كې مې يوه سپين ږيري هېوادوال ته وويل چې كله به لـه خيـره     

  وطن ته ځو؟
  :نو په ځواب كې يې راته وويل

  .نه وايي)) افغان غول((كله چې نور راته د كابل په كوڅو كې څوك 
لكه څنګه چې ما ستا     ! اوس هم بېرته د ادب نړۍ ته      

ته او شــعرونه لوســتي اكثــره پــه ماليمــه، نرمــه، پســ   
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خوږه شاعرانه ژبه ليكل شوي، په شعر كې لـه اغزنـې            
ــه دى اخيســتل شــوى،       ــار ن ــې څخــه ك ــې ژب او قهرجن

  ستاسو ددې بري راز په څه كې دى؟
زه نه پوهېږم چې دا برى دى او كه ماته خو زه فكر كـوم ددې وجـه بـه                    
دا وي چې زه په خپله همدغه شان يو انسان يم او زما پـه نظـر شـعر پـه                     

  .غه شان يو مولود دى او بايد ويخپله همد
بله وجه يې كېدى شي دا هم وي چې زه د سكوت او زنـدان د زمـانې             
شاعر يم او د هغې زمانې د شعرونو غټه تقاضا همـدا وه ځكـه چـې لـه         
دې بغير يې بيا د چارواكو له نازك خاطر سره ټكر كاوه او د دغه ټكر                

  :سزا بيا دا وه
  چا وې چې ډلګۍ د لېونو څه شوه
  ځينې يې ړانده شوه ځينې ژبه پرې

اوســــنى ځــــوان ادبــــي بهيــــر څــــه ډول ارزوئ او د     
  پرمختګ او نوښت لپاره يې څه وړانديزونه لرئ؟

اوســنى ځــوان بهيــر لــه هغــو مشــكالتو او كړاوونــو ســره ســره چــې     
خـو بايـد لـه يـاده ونـه          . ورپېښ دي تر ډېره د انسان زړه تـه ډاډ وربښـي           

ر ته زموږ واټـن د پخـوا پـه تناسـب يـو              باسو چې سوچه ادب او نږه شع      
ګام هم نه دى رالنډ شـوى، ليكـوال او شـاعران مـو هماغـه د پخـوا پـه                     

  .شان د شهرت او كتابونو چاپولو په مسابقه لګيا دي
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د خپــل شخصــي ادبــي ژونــد يــوه ترخــه او يــوه خــوږه 
  خاطره راته ووايه؟

ر ډېـره   خوږه خاطره همدا اوس ياد ته نه راځي، ترخه خاطره دا چې تـ             
عمره وروسته همدا تېر كال زه په دې وپوهېدم چـې زمـا پـالر محتـرم                 

  .زما د شاعرۍ مخالف دى
د ازاد شعر په باب ستاسو خيال څه دى، پښـتو كـې       

  د هغه حال او راتلونكى څه ډول ګورئ؟
زه ازاد شعر ته خاص عقيدت لرم او په پښتنو كې ورته يـوه ښـېرازه                

ازاد شــعر پــه پښــتونخوا كــې داســې  راتلــونكى ويــنم او هيلــه مــن يــم  
  .ريښې وكړي لكه غزل

او وروستۍ او شلمه پوښـتنه مـې دا ده چـې د خپـل               
هېواد او ولـس د ښـېرازۍ لپـاره دې كـومې هيلـې پـه                
  زړه كې وي هغه راته په لنډيز سره څرګندې كړه؟

زه هيله من يم چې ډېر ژر به مـو ګـران هېـواد افغانسـتان د سـولې او                    
ې سا واخلي، د بيا ودانۍ كار يې په ډېره چټكۍ      نېكمرغۍ په لمن ك   

پيل او په علمي، ادبـي، سياسـي او فرهنګـي ډګرونـو كـې لـه نړيـوال                   
كاروان سره همګـام او پـردېس افغانـان بېرتـه خپـل وطـن تـه راسـتانه                   
شــي او پــه لــرې راتلــونكې كــې مــې دا هيلــه ده چــې افغانســتان خپلــې 

لـــوړي افغانســـتان د طبيعـــي پـــولې راخپلـــې او د يـــوه هوســـا او ســـر 
  .جوړېدو پر لوري ټول افغانان السونه سره وركړي
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  نه بدلېږمه افغان يم څـو چې يـم
  زه د ګران افغانستان يم څو چې يم

  
استاد حبيب اهللا رفيع د افغانستان لوى ليكـوال او څېړونكـى            

ــر . دى ــان د 1324پـ ــال د افغانسـ ل كـ
باد پـه ابــدره  اوردګـو واليـت د ســيد  

پـــه . زېږېـــدلى دىنـــومي ځـــاى كـــې 
ــړو    دينــــي مدرســــو كــــې تــــر زده كــ
ــې د    ــل كـــ ــه كابـــ ــته يـــــې پـــ وروســـ
دارالتــــــاليف د تـــــــاريخ ټـــــــولنې،  
فوكلــــور ټــــولنې، پښــــتو ټــــولنې د 
پښــــتو څېړنــــو او د افغانســــتان د   

يـو وخـت    . علومو اكاډمۍ د غړي په توګه دنـده سـرته رسـولې ده            
 خپرونـو )) فوكلـور ((او )) زېـرى ((،  ))اريانا((،  )) پوهنه((يې د   

 .كې د مهتمم، مرستيال او مدير پـه توګـه هـم دنـده اجـرا كـړې ده                  
باد كـې د افغانسـتان د جهـاد         اتر مهاجرت وروسته يې په اسالم       

ثقافتي شورا او په پېښـور كـې د افغانسـتان د جهـادي څېړنـو د                 
ــاريخ      ــولنې، د افغانســتان د ت ــوري ټ ــز، د افغانســتان د كلت مرك

 د غـړي پـه توګـه كـار كـړى        ټولنې او د افغانستان د مرستو مركـز       
ــې  . دى ــه راز يـ ــاد ((دغـ ــان جهـ ــم((، ))افغـ ــپېدې((، ))قلـ ، ))سـ

ــتان(( ــې((، ))افغانسـ ــاون((او )) تلوسـ ــې د  )) تعـ ــو كـ ــه مجلـ پـ
  .ليكنې ډلې د غړي او مدير په توګه دنده ترسره كړې ده
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ټوكــه منظــوم، منثــور، تخليقــي او څېړنيــز  ) 110(اســتاد رفيــع 
او .  موسسو له خوا چاپ شوي دي      اثار لري چې د بېالبېلو علمي     

ــور هــم پــر علمــي او څېړنيــزو كــارونو بوخــت دى    مــوږ دهيلــې  . ن
 ګڼه كې له ښـاغلي حبيـب اهللا رفيـع           )6ل كال   1378 (مجلې په دې  

  :سره مركه كړې چې ستاسو پام ورته را اړوو
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اجازه راكړئ تر هر څـه وړانـدې ستاسـو پـه ژونـدون              

پـه اړه   ) تـه راتـګ   بهر ته تګ او بېر    ( كې د نوي بدلون     
  پوښتنه وكړم، ددې كار بنسټيز المل څه و؟

ماته په تېرو شلو كلونو كې بهر ته د تلو ګڼ چانسونه ميسر وو، تـر                
كـال د   1365هر ځاى وړاندې ناروې ته د تلو زمينه راتـه برابـره وه، پـه                

مصر په راډيو كې د مصر د دولت لـه خـوا رسـماً د پښـتو نطـاق ټاكـل                     
 1368و مياشتو وروسته بېرته راسـتون شـوم، پـه    شوى وم، خو تر دو   

كال امريكا ته يوه مياشت رسمي مېلمه وم او دوستانو راته ويل چې             
پاتې شه، زه بېرته راغلم، البته كاناډا ته مې د تلو توسن دا و چـې پـه                  
پېښور كې دوه درې كاله زما دوه زامن سره لـه دې چـې لـوړې نـومرې                  

كولو نـه بـې برخـې شـول، زه د هغـوى د              يې درلودې د لوړو زده كړو له        
  .زده كړو په خاطر والړم او د خپلو كارونو د كولو لپاره بېرته راغلم
  په لويديزه ټولنه كې دې ځان څنګه احساس كړ؟

زما له نظره انسان هغه كب دى چې د خپل كلتور په سيند كې ژونـد                
كوي، نو څوك چې د خپل كلتور لـه سـيند نـه ووزي لـه همداسـې يـوه              
حالت سره مخامخ كېږي، ما همداسې حالت درلود د پخوانـو تجربـو             
  .له مخې مې همداسې حالت ته د څه وخت لپاره ځان چمتو كړى و

سره له دې چې تاسو د خپلو څرګنـدونو لـه مخـې پـه             
لويديزه ټولنه كې خوښ نه وئ، نو بيـا ولـې مـو هلتـه               

  تګ غوره كړ؟
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  .وابونو كړى ويفكر كوم ددې پوښتنې ځواب به دوو پورتنيو ځ
تېدنه او د هغــه ځــاى تابعيــت شــپــه لويــديځ كــې مې

منل د خپلې ټولنې پر راتلـونكي بانـدې د بـې بـاورۍ              
  او نهيلۍ په مانا نه دي؟

يوه هېواد ته تلل او د يـوه هېـواد تابعيـت منـل دوې بېلـې پوښـتنې                   
دي، ډېـر داسـې افغانـان شـته چـې پــنځلس شـل كالـه وړانـدې بهـر تــه          

هېواد تابعيت يې نه دى منلى او زه خو اصالً ټول عمـر      خو د بل     ،تللي
  .دا تصور هم نه لرم، چې افغاني تابعيت پرېږدم

ې ـزه د ګران افغانستان يم څو چ             نه بـدلېـږمه افـغان يم څو چې يم
  يم

د كانــاډا پــه بــاب بايــد دا هــم درتــه څرګنــده كــړم چــې هغــه هېــواد د    
او قانون جوړولو كار يې هم د مهاجرو     مهاجرو ټولنه ده او د حكومت       

په الس كې دى، هغوى داسې قانون جوړ كړى چې هر كانـاډا تـه تللـى                 
ــاډايي         ــه ســاتلو ســره كان ــوالى شــي د خپــل اصــلي تابعيــت پ كــس ك

زه په مونټريال كې اوسېدم، دا د فرانسويانو سيمه . تابعيت هم ولري
وند كوي تر دې    ده او د كيوبك په ايالت كې لس مليونه فرانسويان ژ          

چې دوى د خپـل ايالـت لپـاره خپلـواكۍ هـم غـواړي خـو دوى ځـان تـه           
فرانســوي كانــاډيز وايــي او د خپــل اصــلي تابعيــت لــه ســاتلو ســره        

دا يــوه يادونــه وه زه اصــالً ددې نيمــه تابعيــت     . كانــاډايي شــوي دي 
ترالســه كولــو نيــت هــم نــه لــرم او لــه همــدې املــه پــه ټريــول ډاكومنــټ   

  .افرت كوممس) سفري سند(
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تاسو ته ښه څرګنده ده چې زموږ پـه ټولنـه كـې اوس              
د پــوهې او هنــر خاونــدان او يــا قلمــوال د اســتهالك، 
ــي     ــاتګ او د ډول، ډول فزيكـ ــكوت، شـ ــاق، سـ اختنـ

 خو كه لويديځ تـه      ،خطرونو له ګواښ سره مخامخ دي     
الړ شي مانيز او كلتوري ژوند يې مسخه كېږي خـو د            

 نـو ستاسـو     ، يـې شـته    فزيكي ژوند د ښېرازۍ امكـان     
پــه انــد پــه دې دواړو الرو كــې بايــد كومــه يــوه غــوره   

  شي؟
دا سمه ده خو اصلي خبره داده چې دا شل كلن ناورين خو عام ولـس         
پر ځان نه دى نازل كړى ددې په راوسـتلو كـې خـو د همـدې لوسـتو او                    
روزل شويو كسانو الس و چې عام ولس يې په سرو لنبـو واړاوه، هـره                

جربــه پــرې كــوي، بيــا دوى تښــتي او ولــس پــه اور كــې       ډلــه خپلــه ت 
پرېــږدي، خلقيــانو او پرچميــانو بــه چــې د امپريــاليزم جهــانخوار پــه    
كلمو خوله شـلوله نـن د همغـه امپريـاليزم پـه غېـږ كـې خپـل عـيش او                       
عشرت كوي، اخوانيان چې غربي ټولنـه بـه يـې د فسـاد ځالـه بللـه نـن                    

 نــور روښـــنفكران او  همهغــې د فســاد ځــالې تـــه ور زغلــي او داســې     
ــر ســيد     . روښــنفكرنمايان هــم  ــد ډاكټ ــه ارواښــاد پوهان ــاد مــې دي ل ي

تـه چـې پـه پېښـور كـې         : بهاءالدين مجروح نه بي بي سي پوښتنه وكړه       
ژوند او كار كوې د خطر احساس درسره نه شـته؟ هغـه پـه ځـواب كـې                   

زه ددې خــوار ولــس پــه پيســو روزل شــوى يــم كــه د مــرګ : ورتــه وويــل
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زه به د دوى په څنګ كـې وم او ددوى لپـاره بـه كـار كـوم،                خطر وي هم    
تاســو وليــدل چــې همداســې وشــول او د خپــل ملــت پــه څنــګ كــې يــې  

ګڼ شمېر هغه افغانان چې ملي احساس يې ژوندى دى   . قرباني وركړه 
په خـارج كـې هـم آرام نـه دي او متاسـفانه لـه راز راز روحـي فشـارونو                      

ى چـې زمـوږ ټولنـه د بـدلون او د       زما نظـر داد   . سره الس او ګرېوان دي    
وضعې د تغير لپاره خپلو  روزل شويو زامنو ته اړتيا لري نو بهـر تـه د     

  :تلو د هڅې پر ځاى بايد د حاالتو د بدلېدو لپاره هڅه وكړو
  چې په لږه ګرمۍ شا كاندي و ګل ته
  لـه دې بــې وفا شبنمه ولې نه مرم؟

 كـه مـوږ د يـو شـمېر          پورتنۍ پوښتنه عامه ده خو بې انصافي به وي        
هغو لويديځمېشـتو افغـان فرهنګيـانو او فرهنګپـالو خدمتونـه هېـر              

دا ليكـوال اصـالً     . كړو چې د څو كلونو په بهير كې يې ترسره كړي دي           
د فكري بلوغ او پوخوالي په پړاو كې هلته لېږدېدلي نو ځكه خـو يـې                
ذهني مقاومت زيات دى خو د دوى بل نسل تـه د مسـخه كېـدو زيـات       

  .اښونه شتهګو
 تاســو د دوى او د دوى د راتلــونكي پښــت پــه بــاب   

  څه نظر لرئ؟
زه په دې برخه كې ستاسو په شـان خوشـبين يـم، دوى كـار كـړى خـو        
انفــرادي اويســتوى دى، لــه دوى نــه هيلــه دا وه چــې يــو لــوى نړيــوال    

ــادي به  ــوري او اقتصـ ــي، كلتـ ــسياسـ ــړى واى او د  يـ ــې را روان كـ ر يـ
ون لپـاره يـې د نړيـوال فشـار پـه توګـه كـار           افغانستان د وضعې د بـدل     

ترې اخيسـتى واى، خـو متاسـفانه د دوى اكثـره فرهنګـي كارونـه پـه                  
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ــورو      ــاتولو او د ژبنيــو، ســيمه ييــزو او ن هېــواد كــې د تعصــبونو د زي
ناروغيو اور ته د پوكي وهلـو  پـه سـتنيو والړ دي او اكثـره يـو لـه بـل                        

 دى او بايـد د هېـواد د         دوى زموږ روڼ ځواك   . سره الس او ګرېوان دي    
نجات لپاره په ټوله نړۍ كې ارتباطي كـړۍ جـوړې كـړي او دا لـړۍ تـر        

پــاتې شــو راتلــونكى پښــت، پــه دې بــاب مــا يــوه  . هېــواده راوغځــوي
مفصله څېړنه كړې چې دلته يې نه تكراروم او په لنـډيز وايـم چـې يـوه              
 پېړۍ د دريو نسلونو پـالر، زوى او لمسـي لپـاره ټاكـل شـوې، زمـوږ                 

 كلنـه ده چـې دولـس كالـه نـور پـرې تېـر شـي د اوسـنيو                   21غمېزه اوس   
پلرونو نسل به خپـل ځـاى كړوسـيانو تـه تـش كـړى وي او پـه بهـر كـې                       
لوى شوي كړوسيان به يوازې دومره پـوهېږي چـې زمـا پـالر افغـان و                 

  .او مسلمان و، بس
اوس پــه پېښــور او لويــديځ كــې د يــو شــمېر افغــان   

ــ  ي ملګرتيـــا او كـــارونو فرهنګيـــانو تـــرمنځ د فرهنګـ
لپاره د اړيكو يـو هـوايي پـل جـوړ شـوى او د دوى پـه         
مالي مرسـته دلتـه د يـاد وړ كتابونـه چـاپېږي، كـه دا                
لړۍ همداسې دوام ومومي نو پښتو ادب او د هېواد          
فرهنګ ته به يې د ګټې څومره والى څنګه وي؟ او بل            
كــه چېــرې د لويديځمېشــتو مــالي مرســتې پــر همغــه   

  ونه لګول شي نو عواقب به يې څه وي؟مناسب ځاى 
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. په تپه تياره كې يوه كمزورې رڼا هم د مـوخې مخـه څرګنـدولى شـي      
زموږ كلتور اوس په همداسې تياره كې را ايسار دى نـو دا ډېـر ګټـور        
كار دى او زمـوږ د وران شـوي او تـاال شـوي فرهنـګ پـه سـپېره شـوې                      

پالنـه غـواړي او   ورشو كې نوي بوټي دي چې پوره پاملرنه، څارنـه او            
ولې شي او د شخصي ـــــــــــــكه خدايه مه كړې دا مرستې بې ځايه ولګ

دوستۍ او دښمنۍ او خويشخورۍ په چورليز كې ولوېږي نـو بيـا بـه               
  .ډېر ژر دا نوي نيالګي وچ شي او دا پل به ونړېږي

زموږ ځينې ليكوال د پردې تر شـا      . ډېره بښنه غواړم  
كه كوي چې استاد حبيـب      پر تاسو دا اعتراض او نيو     

اهللا رفيع د افغانسـتان يـو سـتر، هڅانـد او زيـار كښ               
ليكــوال دى او مــوږ تــرې د ډېــرو ســترو او لويــو لويــو 
كارونو هيله لرو چې تـر ده پرتـه يـې شـايد د ګوتـو پـه           
شمېر كسان تر سره كړاى شي، خو په خواشينۍ سـره           

و مصروف دى   نچې استاد رفيع پر ډېرو كوچنيو شيا      
 ډېــر عــادي ليكــوال او ناظمــان هــم تــر ســره    چــې هغــه

كوالى شي لكه د ورېښمو هغه چينجي چې پـه شـمېر            
پوهېږي، ترانې او نښانې، چرس، نسوارو، پـوډر او         

تاســو خپلــو ... نــورو شــيانو تــه نظمونــه او داســې نــور 
مينـــه والـــو، لېوالـــو، پرتاســـو حســـابوالو او انتقـــاد 

  كوونكو ته څه ځواب لرئ؟
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ر هېواد يو ورانوونكى سېالب او توپان راغى        تاسو پوهېږئ چې پ   

چې هر څه يې ولړزول او وران يې كړل، په دې لړ كې زه هم ددې توپان                 
ــه مــې ســرګردانه ســاتي     ــه  . د سرخســڼى وم چــې دا يوويشــت كال مــا پ

هېــواد كــې يــو لــوى كتــابتون درلــود چــې پــه لســګونو زره كتابونــه او 
يې خـوړل پـه كـې وو خـو          مجلې او داسې آثار چې زما د څېړنو په درد           

زه چې يوويشت كال مخكې له هېواده راوتلم له دې ټولو آثارو نه مې              
يــوازې يــوه كــوچنۍ تــذكره راســره وه چــې پــه خپــل جيــب كــې مــې          
كښېښوده او راووتلم نو ددې منظم كتابتون له السه وتلو سـره زمـا د               
منظمو څېړنو لړۍ وشلېدله، دلته هـم د روزۍ وسـيله د كمشـنرۍ پـه                

او د تنظيمونـو پـه نـوكرۍ كـې وه           ) ځانګړې تنخوا ( شل االونس   سپې
خو ما چې له خپلې خولۍ سره مسـالت وكـړ د يـوه اجـازه يـې هـم رانـه         

 خـو د پېښـور، د پښـتو         ،كړه، د بازار مزدوري مې هم له السه نه كېده         
: اكيډمۍ د هغه وخت مشر پروفيسـور محمـد نـواز طـاهر راتـه وويـل       

و ګردونــو كــې پرتــې دي، دا وګــوره،   زمــوږ قلمــي نســخې پــه دوړو ا  
كارډونه يې وليكه، موږ به د خپلو محدودو امكاناتو پـه رڼـا كـې پـه                 
كارډ دوې روپۍ دركوو، زما لپاره دا كار د زړه د خوښې كار و او پـه                 
دې توګه مې د يوه محدود جيب خرڅ امكانات ترالسه كـړل او بيـا پـه               

 كــار زمينــه راتــه  قلــم، افغــان جهــاد، ســپېدې او تعــاون مجلــو كــې د  
پـه دې ترتيـب د ژونـد        . برابره شوه او د خپل ژونـد ګـاډى مـې روان كـړ             

ســرګردانۍ او د كتــابتون لــه الســه وتلــو د منظمــو څېړنــو زمينــه رانــه  
واخيستله خو بيا مې هم چـې څـه لـه السـه كېـدل هغـه مـې كـول، ملـي                       
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مفكوره د ښي او كيڼ افراط د فشار له املـه تـر سـخت تهديـد النـدې                   
  .خو ما له تهديد سره سره دا الره پاللـه او پالم به يېوه 

راغلو دې ته چې زه ولې ماشومانو تـه كتابونـه لـيكم، زمـا لـه نظـره                   
وړو ته د كتابونو ليكل ووړ كار نه، بلكې ډېر لـوى كـار دى او دې تـه                   
زه هغه وخت متوجه شوم چې څلوېښت كاله وړاندې مې په كابـل كـې               

 درس وايـه، هلتـه د ماشـومانو لپـاره، پـه             د مصر په ثقافتي مركز كـې      
لسګونو زره كتابونه، مجلې، فلمونه او نور تفريحي وسايل موجـود           
وو خو زموږ ماشومان په مطلق ډول محروم وو او يوازې د كوچنيانو             
ږغ او د وړو انيس هغـه وخـت پـه كابـل كـې خپرېـدل زه هـم هغـه وخـت                      

ه ژباړل او په افغاني     وهڅېدلم او د ماشومانو آثار به مې له عربي څخ         
خپرونو كې خپرول او دا اوسني چاپ شوي آثار مـې لكـه تمـه، وو نـه                  
وو، د وړو هېنداره او نور د هغه وخت دي او دا زه خپله دنده ګڼم چـې               
ــور      ــد نـ ــربېره بايـ ــابونو سـ ــر درســـي كتـ ــه پـ ــومانو تـ ــو ماشـ ــوږ خپلـ مـ
 بوختوونكي آثار هم ولـرو نـو ځكـه د ماشـومانو لپـاره د اثـارو ليكـل                  

يوه لويه ملي اړتيا ګڼم او ان كه ما له نورو كـارونو نـه باسـي هـم زه بـه                      
ــرم داســې ورځ راشــي چــې زمــوږ       دې كــار تــه ادامــه وركــوم او هيلــه ل
محروم ماشومان په خپله ژبه كې له خپلې سويې سره سـم خروارونـه،              

  .خروارونه كتابونه ولري
همــدې پــورتنۍ پوښــتنې تــه ورڅېرمــه يــوه پوښــتنه 

ا هم وخت نا وخت مطرح كېږي او د پرتلنې         داده چې د  
بڼه لري هغه دا چـې ستاسـو مينـه وال او لېـوال وايـي                 
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چــې مــوږ د څېړنــې پــه برخــه كــې پــر رفيــع صــاحب او    
ــوو    ــاب كـ ــات حسـ ــاحب زيـ ــل صـ ــل . هېوادمـ هېوادمـ

صاحب په پېښور كې د څو كلونو په بهير كې د نـورو             
پــه (( كــارونو ترڅنــګ دوه ســتر كارونــه ترســره كــړل؛  

د كې د پښتو ادبيـاتو د ايجـاد او ودې پړاوونـه او              هن
اثـار يـې چـاپ كـړل، خـو          )) د پښتو نثر اته سـوه كالـه       

استاد رفيع دې ته ورته كارونه ونه كړل او يا يې كړي            
  چاپ كړي يې نه دي، تاسو په دې باب څه نظر لرئ؟

د خپلو څېړنو د منظمـې لـړۍ د شـلېدلو پـه بـاب مـې بـره معلومـات                   
 او د ګـران هېوادمـل صـاحب پـر تلنـه ناشـونې ده، دى             دركړل، خو زما  

چې يو كار شروع كوي كلكه مال ورته تړي او د كار تر پاى تـه رسـولو        
پورې مال نه پرانيزي خو زه بيا بوالهوس يم، يو كار شروع كړم هغه ال 
سر ته نه وي رسېدلى چې بيا بل  كـار تـه الس وغځـوم، پـه دې ترتيـب       

مګــړي پراتــه وي، ډېــر كارونــه هېوادمــل ګــڼ كارونــه كــوم خــو ټــول ني
صاحب د لرګي په زور راباندې ترسره كړي دي خو بيا هم په تېرو شلو        
كلونو كې بېخي بې كاره نه وم يـو شـمېر كارونـه مـې كـړي چـې ځينـې            

په نامه  )) دبير دانش ((په متنونو كې مې د      . چاپ او ځينې ناچاپ دي    
ه مخونـو كـې تهيـه او    د كليلې د منې يوه پښتو ژبـاړه پـه دوولـس سـو     

د . پښتو اكيډمۍ خپـره كـړه چـې پراخـه مقدمـه او ګـڼ تعليقـات لـري                  
، د خوشــــال بابــــا ))ورك زوى څنګــــه پيــــدا شــــو؟((اخونــــد احمــــد 
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. هـم هغـه متنونـه دي چـې چـاپ شـوي            )) وصيت نامه ((او  )) فالنامه((
همدا راز د پښتو اكيـډمۍ قلمـي نسـخې او دپښـتونخوا او دنيـا پـه                  

تو قلمـي نسـخې دوه پېـړ كتابونـه دي چـې چـاپ تـه                 كتابتونو كې پښ  
يو بل تاريخي تحليل دى چې د چاپ        )) افغاني خپرونې ((ي،  چمتو د 

انتظــار باســي او همــدا راز پــه افغانســتان كــې د ښــځو د زده كــړو، د   
عصري زده كړو او لويې جرګې په باب مې داسې رسـالې ليكلـي چـې              

ــه چــاپ كــړې دي د افغانســتان     ــاريخ  هېوادمــل صــاحب رات ــډكى ت لن
پنځوس زره كاله په پنځوس پاڼو يو بل اثر دى چې ځوانانو تـه ليكـل                
شوى او همداسې د تمدن سوغات هم در واخلئ او نورې ګڼې رسالې             
خو بيا هم لكه تاسو چې وويل د منظم څېړنيـز كـار لـړۍ مـې شـلېدلې              
ده او د خپلــې ژبــې او فرهنــګ لپــاره لېــونۍ تلوســه لــرم چــې ډېــر كــار  

  :وكړم خو
  

  كله زه، كله مې يار، كله ريبار سست
  ځـكه شـو زما د مينې كاروبار سست

لكـــه څنګـــه چـــې مـــوږ او ځينـــو نـــورو ليكوالـــو تـــه  
څرګنده ده، تاسـو د خپلـو ليكنـو او آثـارو د خپـراوي          
تــر څنــګ د ګــڼ شــمېر نــورو ليكوالــو آثــار هــم خپــاره   
كــړي او خپـــروئ يــې، ددې آثـــارو ســمون،  ايـــډيټ،    

اپ خــورا زيــات زحمــت غــواړي، تــوري لوســتنه او چــ
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. زمــا پــه انــد دا كــار يــوه ليكــوال تــه ډېــر زيــان رســوي 
ــان اړوال     ــومره زي ــار څ ــه دې ك ى او دا مســئله تاســو ت

  څنګه ارزوئ؟
دا رښتيا هم ګران كار دى خو زما دوستان تر دې هـم رابانـدې ګـران                 
او زورور دي، نه نه شم ورته ويالى ځكه دوى تـه څرګنـده ده چـې زه د                  

د سمولو او چاپ په برخـه كـې نهـايي احتيـاط نـه كـار اخلـم نـو                     كتاب  
ځكه رانه غواړي چې كتابونه يې ورته چاپ كړم او هم د مړو مشـرانو                
او استادانو پر ځان حق ګـڼم چـې آثـار يـې چـاپ او ټـولنې تـه وړانـدې                      
كړم، ته پوهېږې چې دمينې د نـړۍ هـر څـه خونـدور وي، دا زمـا مينـه                    

 يوه كتاب زياتون كه زما وي يا د بل چا يو ډول       ده، ماته په خپله ژبه د     
  !ارزښت لري نو ځكه زه دا ټول كار بولم او ځان ته يې زيان نه ګڼم

اوس، اوس پر كومو فرهنګي كارونو بوخت ياسـت         
  او راتلونكى فرهنګي پالن مو څه دى؟

ــه كــړې او      اوس مــې د افغانســتان د فرهنګــي خــدمتونو اداره فعال
 خپل فرهنګ ته د خپلو او د نـورو درنـو ليكوالـو              هيله لرم له دې الرې    

ــړم       ــه خــدمت وك ــا څ ــه ن ــه الرې څ ــې ل ــارو د خپرون ــو   . د آث ــه خپل ــا پ زم
ځانګړيو كارونو كې د پښتو نه، لس تـاريخي متنونـه شـامل دي چـې      
چاپ ته يې له سريزو او نښلونو سره تياروم چې په اكثرو كې يې نوي               

  .تاريخي حقايق او خبرې شته
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ــوال   ــو ليكــ ــي او    يــ ــي د فرهنګــ ــوالى شــ ــه كــ څنګــ
اقتصادي لېوالتيا تـرمنځ انـډول وسـاتي، فرضـاً كـه            
اقتصادي لېوالتيا زياته شي د ليكوال فرهنګي كـار          
  او د هغه اخالقي شخصيت به څومره زيانمن كړي؟

دا پــه زړه پــورې پوښــتنه ده، يــو ليكــوال چــې فرهنګــي كــار تــه الس 
 خپـل فرهنګـي كـار    اچوي لومړى هدف يې بايد فرهنګـي خـدمت او د          

ارزښــت او د كيفيــت لــوړوالى وي، د پيســو ترالســه كــول يــې بايــد       
ضمني  اړخ وي او كه فرهنګي كار د پيسـو ترالسـه كولـو لپـاره كـوي                   
نو بيا ښه داده چې يوه بل مستقيم تجارتي كـار تـه الس واچـوي ځكـه            
پــه دې صــورت كــې يــې كــار كيفــي اړخ لــه الســه وركــوي او اخالقــي     

  .نمن كېږيشخصيت يې زيا
ــه       ــت څنګـ ــداقت او جرئـ ــې صـ ــار كـ ــي كـ ــه فرهنګـ پـ

  ارزوئ؟
فرهنګي كارونه داسې كارونه دي چې تر پردې النـدې نـه كېـږي هـر                
څــوك چــې هــر څــه كــوي د ټــولنې لــه ســترګو نــه پټېــږي زمــا لــه نظــره د  
  .صداقت او جرئت ترڅنګ لېونۍ مينه هم غواړي او ملي بصيرت هم

ه ډېـر احتيـاط     په ځينې ملي مسايلو او ليكنو كې لـ        
نه كار اخلئ دا احتياط د مضر احتياط له كبله دى او      
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ــه       ــوه پــوخ ســنجول شــوي فكــر اوعقيــدې ل ــه د ي كــه ن
  مخې؟

ستاسو پوښتنه ډېره واضحه نه ده خو څرنګـه چـې پـه دې برخـه كـې                   
مــو پــه خولــه ډېــر بحثونــه ســره كــړي نــو ځكــه غــواړم پــه ډېــر وضــاحت 

  .څه ترې كم نه شيځواب دركړم او هيله لرم چې په چاپ كې 
يون صاحب ستاسو د ژوند ليك له مخې تاسو يو كلـن واسـت چـې                
ما د ملي سياست او ملي ايډيالوژۍ په ډګر كـې قـدم ايښـى او دادى                 
پوره دوه دېرش كاله وتلي چې پردې الره روان يـم، پـه دې الره كـې نـه                  

ل كال كـې دا     1348زه ويرېدلى يم او نه مې مضر احتياط كړى، ما په            
  :ه ليكې وهټوټ

  ه شمـو چوپ كېدلى نـې خـې شـى مـنم وژلــم
  ه شمـېڅ تېرېدلى نـه هـرامـلـــه خــپل مــلي م

  خر ګڼمـرباني فـد خپــل مــلت پــه مــخ كې ق
  مـه شـې بخښلى نـق مـه، حـر مــې بخښلى شمـس

چې بيا څو ورځې وروسته بندي شوم، يو ځل بيا هم د زندان مېلمـه              
زنداني كړم او دلته په پېښور      ) ؟(نو هم په همدې جرم    شوم، كمونستا 

كــې مــې هــم دا شــل كالــه د همــدې ملــي مفكــورې پــه درلودلــو د ښــيو  
ــه هېــواد كــې ســتمي        ــه خــوا شــپې ورځــې ترخــې وې او پ ــو ل افراطين

زمـا لـه نظـره افغانسـتان د ټولـو       . حكومتونو هم په كاږه نظر راته كتل      
 ټولو قومونـو نـه جـوړ دى،         قومونو ګډ كور دى، د افغانستان ملت له       

زه هر هغه څوك چې د افغانستان ملـي ګټـې، ملـي خپلـواكي او ملـي                  
وحدت ورته ګران وي افغان بولم، زه من حيث القوم د افغانسـتان يـو               
قوم هم خاين او پردى نه بولم او من حيث الفرد هـر څـوك چـې خيانـت                   
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كوي كه پښتون وي، تاجك وي، تـركمن وي، ازبـك وي، هـزاره وي             
پـه تېـرو كلونـو كـې چـې چـا د ژبنـي، سـمتي او                  . يا بل څوك خاين دى    

قومي انتساب په نامه انسان وژنې او جنايتونه كړي سـره لـه دې چـې                
دوى دا كارونه د يوه قوم د نمايندګۍ په نامه كړي خـو زه دوى د قـوم                  
نماينده ګان نه ګڼم او نه د دوى جنايت يـوه قـوم تـه منسـوبوم، زمـا لـه                    

 افغانستان ملي ژبه ده او زه يې د پښتو د يوه ليكوال په  نظره پښتو د  
صفت خدمت كوم، همدا راز دري هم د هېواد يوه رسـمي ژبـه ده او زه                 
هيله لرم چې دري ليكـواالن يـې خـدمت وكـړي، همـدا راز زه د بشـري             
حــق لــه مخــې غــواړم چــې د هېــواد د نــورو ګڼــو ولســي ژبــو ويــونكي    

ې لــومړنۍ زده كــړې وكــړي او  ماشــومان پــه خپلــو مورنيــو ژبــې خپلــ  
زه د . سيمه ييز راډيو، تلويزيون او اخبار د دوى په ژبو خپرونې ولري

پوهاند سلطان شاه همام دا نظر هم غندم چې پښتانه افغانستان تـه د              
ــانو د وطــــن     ــه راغلــــي او د تاجيكــ ــيول نــــومي كلــــي نــ ــه ســ هنــــد لــ

م اشــغالوونكي يــې بــولي او د ښــاغلي سمســور افغــان دا وړانــديز هــ  
ردوم چې تاجيكان د پښتنو په سيمو كې وېشل او د دوى ژبه وركول              
غــواړي، همداســې ډېــرې تبعيضــي نظــر يــې شــته چــې زه يــې د ګــران    
هېواد په زيان ګڼم او په واز كـومي يـې ترديـدوم زه مضـر احتيـاط نـه                    
كوم، بلكې لـه افـراط او پـه افغانسـتان كـې لـه هـر راز ويشـاكي فكـر                      

ــم او دا الر  ــه پاخــه ســنجش او د مــالي او ځــاني     ســره مخــالف ي ه مــا پ
  :قربانيو په بدل كې ځان ته ټاكلې او

  !))په دې الره به روان يم څو چې يم(( 
پــه نامــه يــو )) ملــي زاويــه(( او پـه همــدې ورځــو كــې مــې ان شــاء اهللا د  

 32كتــاب راوتــونكى دى چــې دا مســايل پــه كــې څېــړل شــوي او زمــا د    
  .هكلونو وړاندې مقالې هم په كې شت
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پــه فرهنګــي كــار كــې ستاســو د هڅــونې او مالتــړ لــه   
  پلوه له پښتنو څخه خوښ يې او كه نا خوښ؟

په دې الره كې د افرادو له نظره له ورينو تنديو سـره هـم مخـامخ شـوى                   
يم او له وړينو تنديو سره هم، د ځينې كسانو لـه خـوا دښـمنۍ هـم راسـره       

 تـروړل شـوي او د       روا حقوق مـې هـم رانـه       . شوې، مخه مې هم نيول شوې     
سيمه ييزو تعصبونو ښكار شوى هم يم، بالمقابل مهربانه او زړه سواند   
دوستان او استادان مې هم درلودل چې هڅولى او نازولى يې يـم او مـن                
حيث المجموع پښتنو او افغانانو زمـا كـار سـتايلى او زمـا عاجزانـه او                 

  .مخلصانه كار ته يې د قدر په سترګه كتلي دي
  ګي او ملي هيلې دې كومې دي؟لويې فرهن

محروميت او د نعمت زوال د سړي لوږه او تنده ډېره زياتوي زما لويې 
ملي او فرهګي هيلـې ډېـرې زيـاتې دي، لويـه ارزو مـې داده چـې هېـواد                    
ارام او بشپړ امنيت په كې راشي او د وران وطن د ودانولـو كـار پـه بيـړه            

اد كـې خـوره شـي او د         او چټكتيا پيـل شـي، د پـوهنې لمـن پـه ټـول هېـو                
فرهنګ د ودې لپاره لـويې ادارې پـه كـار ولـويږي او ټـول هېـوادوال پـه                    
داسې انرژۍ او مينه كار وكړي چې د جګړې نـاولې نخښـې نښـانې ډېـر                 
ژر له هېواد نه وركې شي او موږ هم په دې يوويشتمه پېړۍ كې د نړۍ د                 

و فرهنګـي  هېوادونو په نړۍ كې د سيالۍ ځاى ولرو، داخو لويې ملـي ا         
هيلې دي خو وړې او عملي هيلـې مـې دادي چـې هـر افغـان لـه موجـودو                     
امكاناتو نه په اعظمي توګه استفاده وكړي او د فرهنګ د ورانې شـوې              
  .موسسې په دېوال كې كه يوه وړه خښته ايښودالى شي هم، كښېږدي

بښنه غواړم يوه بله مسلك ډوله پوښتنه چې حل يـې           
 پـه ټـوليز ډول يـوه ليكنـه          له تاسو نه هيلـه كېـدى شـي،        
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پـه نـوم    )) اثـر ((بايد كومې كچې ته ورسېږي چـې د يـو           
ايــا لــس مخيــزه، پــنځلس مخيــزه ليكنــه او   . يــاده شــي
په هره منځپانګـه چـې وي او پـه كتـابي بڼـه چـاپ           ... نور

شي نو اثر ورته ويالى شـو او كـه نـه د يـو اثـر يـا كتـاب                 
  لپاره كوم ځانګړى نورم په پام كې نيول كېږي؟

هسې خو په لغوي لحاظ هره چـاپي كتابچـه اثـر بلـل كېـږي او مـوږ او                    
تاسو يې وينو چې په كتابښودونو كې راځـي خـو حقيقـت دادى چـې يـو       
اثر بايد تر ليكلو وړاندې د يوه مشخص هدف لپاره ليكل شـوى وي، د            

ستلى شي او پـه سـلو مخونـو كـې لـږ تـر       يټولنې د ستونزو يوه غوټه پران    
ې خبرې ولري، كه پـه يـوه اثـر كـې د ټـولنې اړتيـاوې او                  لږه پنځه مخه نو   

خصوصاً نويوالى نه وي او تش تكرار وي تر مادي موجوديـت پرتـه يـې                
زما له نظره معنـوي ارزښـت نـه شـته، مـوږ ډېـر وينـو چـې يـوه ډېـره لنـډه                         
مقاله تر ډېرو لويو او پنډو اثارو ارزښتمنه او ګټوره وي ځكه چـې نـوې                

  .بحثونه لريخبرې، وړانديزونه او 
  روان فرهنګي بهير څنګه ارزوئ؟

روان فرهنګــي  بهيــر زمــا لــه نظــره ښــه او ګړنــدى دى، ځكــه شــل كلــن   
ناورين وژونكې فرهنګي تنده رامنځته كړې او په ځانګړي توګه بهر تـه            
تللي فرهنګيان چې د خپلې استوګنې په هېوادونو كې فرهنګي چټـك            

هنـګ هـم بايـد لـه سـكون نـه       بهيرونه ويني هڅېږي چـې د دوى ژبـه او فر         
راووزي او يون وكړي نو ځكه دا يون ګړندى دى خو د فلټر كولو عمليـه                
ــه كلتــوري هڅــو ســره عيــار شــي او د        ــده ده، دا كــار هــم بايــد ل يــې غړن
ــاوړى،       ــر پي ــه الرې دا بهي مســووالنه برخــورد او فرهنګــي ګــډو هڅــو ل

  .غښتلى او منلى شي



  

  

  46

ــ    ــه بايــد د چيغــو او ن ارو ســورو پښــتو ژبــې او ادب ت
  پرځاى څه وشي؟

نارې سورې ډېرې زيان اړونكي دي، ځكه نارې سورې د ژبـې او ادب              
يـو څـوك    . دښمنان راويښوي او د روانو عملي كارونو لپاره خنډ كېـږي          

چې په پټه خوله ډېر لږ كار هم كوالى شي تر له نارو سورو سـره ملـه لـوى       
  .كار نه لوى او ګټور دى

مختـګ او هڅـونې لپـاره       د ځوانو ليكوالو د سالم پر     
  كومې الرښوونې او وړانديزونه لرئ؟

ځوان ليكوال بايـد مطـالعې او اورېـدنو تـه زيـات ارزښـت وركـړي، د               
ليكلو په رامنځته كولو بايد ځان ته مغرور نه شي چې ګواكې ډيلى يـې               
فــتح كــړى دى، تــل بايــد هڅــه وكــړي او د خپــل هــر كــار پــه بــاب داســې    

ړى دى او بايـد د بشـپړتابه هڅـه يـې            قضاوت وكړي چـې كـار مـې نيمګـ         
د ملي اړتياو، وړتياو او ملي ګټو په رڼا كې ليكل وكړي او خپلو           . وكړم

هېوادوالو ته داسې نسخې وړاندې كړي چې شته ټپونه پرې پټـۍ شـي               
زما لـه نظـره ځـوان نسـل د انقـالب نسـل            . نه دا چې نور ټپونه ترې وزېږي      

 دي، تېرو شلو كلونـو دومـره   دى چې له دې ډلې څخه ځوان ليكواالن هم   
پېښې ليدلي چې تېرو زرو كلونو نه دي ليدلي، نو ځكه دوى په لږ عمـر               
كې له ډېر څه سره اشنا شوي او بايد له دې هر څه نه پند او عبرت واخلي         

  .او د خپلې ټولنې په ګټه يې د خپل ليك په لمنه كې راونغاړي
  

  په مينه او مننه
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  پوهاند زيار د پښتو ليكني
  او ژبني معيار مخكښ

  

دغــه مركــه مــا لــه نــن  
ــه    ــږدې شــل كال څخــه ن

  وخــــتهغــــه(مخكــــې 
ــون د   ــې زه د پوهنتــ چــ
درېيم ټولګي محصـل    

له استاد زيار سره    ) وم
كــــــړې وه او د همغــــــه 

دا مركـه   . وخت د غوښتنو  اوظرفيتونو  څرگندونـه كـوي    
 ) اســتاد زيــار د پښــتني فرهنــگ  يــو ځالنــد ســتوري      (

 ل كال په الهور كې چـاپ شـوى،           1372كتاب كې چې  پر      
  :دا دى ددې مركو په لړ كې  دا هم خپروو. خپره شوې ده

 
  

مـا څـو ځايـه سـتا د        ! ښاغلى استاد زيار  :  پوښتنه -1
ــو پــه تــرڅ كــې  چــې ســتا د چــاپ شــويو        ژونــد ليكون

او ژونــدون مجلــې  د ) پښــتيو(كتــابونو پــر دوو تنــو  
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ــه كــې خپــاره شــوي دي،  ســتا    4ل كــال پــه  1367 د  گڼ
ــدويزو  ــاړيزو او زېږن ) تخليقــي(خپلواكــو څړنيزو،ژب

 ښــوول 1100هغــه ) مقــالو( او ليكنــو 130اثــارو  شــمېر 
شــوي، خــو زمــا د لــږو ډېــرې پلټنــې لــه مخــې  لــومړى  

 ټوكو هم تېرى كوي، خو ستا دبېالبېلـو         130شمېر تر   
ليكنو  ټول شمېر مې د ورځپـاڼو، جريـدو او مجلـو د              

مگړتيا لـه كبلـه  پـوره        كلكسيونونو  د نشتوالي او ني     
  نه شو كړاى په دغه  برخه كې  ستا غبرگون  څه دى؟

شمېر هـم زيـاتره  پـه    ) مقالو(څنگه چې زما د بېالبېلو ليكنو   : ځواب
 1338ژورناليستيك فعاليت پورې  اړه لري او په تېره بيا دا چې لـه                

 ل كال پورې  د هېواد ورځپـاڼې  د خبريـال پـه               1345ل كال څخه مې تر      
ه زښتې ډېرې ليكنې  خپرې شـوي، نـو دا كومـه هېښـنده خبـره نـه                   توگ

ده، چې د كلكسيونو نشتوالى او نيمگړوالى يې تا دغې پوښتنې تـه    
زه پوره باور لـرم چـې كـه دغـه كلكسـيونونه پـه الس درغلـي                  . اړ باسي 

ځكه ښه مـې  . ته د مننې سر خوځاوه))  شمېر((واى، هرو مرو دې زما    
 ل كــال تــر پايــه  د 1341 ل كــال لــه ژمــي بيــا د 1338پــه يــاد دي، چــې د 

آن  . هېــواد ورځپــاڼې يــوه گڼــه هــم بــې زمــا لــه ليكنــې خپــره شــوې نــه ده 
لكــه مزينــه وال، (داســې وخــت  راغلــى، چــې پــه بېالبېلــو پــور نومــو   

ــاخترخ ــو    ...) لېـ ــوي دي؛ يـ ــرې شـ ــم خپـ ــو هـ ــر درو ليكنـ مـــې پكـــې  تـ
صره، كه نه يو ښـاري      راپورتاژ، يوه مركه او يا هم  ورزشي او هنري تب          
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نـو كـه پـه منځنـۍ كچـه مـې       . رېـده پخبر خو به مې  بې نومه  هم پكـې خ         
 ليكنـې خپـرې شـوي وي، نـو          300يوازې په هېواد ورځپاڼه كې  د كال         

يوازې په نوموړو درو كلونو كې  د ژورناليستيكو  ليكنو  شمېر نهو              
كې هم  سوو ته رسېږي او همزمان ورسره په نورو ورځپاڼو او مهالنيو 

 ليكنې ورسـر بـارى شـوي دي او دغـه راز ژورناليسـتيك              50لږ تر لږه    
  .فعاليت مې لږو ډېر  تر دې دمه  را رسېږي

 ليكنـې  دې يـو مخيـزه         1100زه دا باټې نه وهم چې گوندې زمـا ټـولې            
علمي او څېړنيزې وي، دغه  راز په  پورتني شمېر كې زما ځينـو هغـو                  

 موندلى، چې په علمي سـيمينارونو        )دو بيلكيت (ليكنو هم غبرگون    
( او غونــډو كــې مــې  اورولــي او بيــا  وروســته  پــه اړونــدو غونــډو         

كې چاپ شوي دي اويا لكه  ژبني هغه چې يوه زياتـه برخـه               ) مجموعو
  .كې راغلې ده))  ويي پوهنه((او )) ليكالر((يې په 

نو واړه واړه مطلبونـه  لكـه سـريزې، يادښـتونه، كتنـې، ارزونـې يـا                  
 شمېر كې راځي، چې پر ځينو علمي تېزسونو يتقريظونه هم په پورتن

او داستاني غونډونو مې كښـلي دي او دا هـم  بايـد ووايـم چـې زمـا د               
ليكنو شمېر په دوه مخكې كلو اړه لري او نورې ليكنې مې  همداسې  

  .روانې دي
تـــر نومـــوړي شـــمېر ) تخليقـــات( هرگـــوره، زمـــا ادبـــي زېږنـــدويۍ 

  .ې تا هم ورته ځانته  جال څپركى وركړى دىدباندې دي، چ
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خبــره ښــايي پــر )) ملــي ريكــارډ((ســتا د:  پوښــتنه-2
ځينو كسانو دومره ښه ونه لگي، پـه دغـه بـاب موڅـه              

  نظر دى؟
دى چې پوهاند حبيبي ژونـ    ترڅو)) اختر څه پټ مېړه نه دى     ((:ځواب

افغـــاني ليكـــوال او و،داحـــق مـــې ځانتـــه نـــه وركاوه،ځكـــه هغـــه ديو 
ه توگه په ټول افغاني فرهنگي تاريخ كې  نـه يـوازې د مقـالو                 پ دپوهان

او كتــابونو  د څــومره والــي لــه پلــوه يــو ملــي ريكــارډ ټينــگ كــړى و،  
بلكې په ځينو علمي څانگو ، لكه تاريخ ليكنه او متن پوهنه  كې يـې                

هــم پــه برخــه و، خــو تــر ده وروســته  پــه ټولــه         ) كيفيــت( څرنگــوالى 
ورو مـړو او ژونـديو ليكوالـو او څېړنوالـو           ، په ن  )مسوليت(پازوالۍ  

ملـي  (( مقالوسره ځـان د      1100 خپلواكو  اثارو او      130كې په څه  د پاسه       
، !)) دا گـز دا ميـدان     ((ه منـي،    څښتن بولم، كه څوك يې نـ      )) ريكارډ

پـه دې كـې شـك نـه شـته چـې             )) كه شپه تياره ده ، مڼې په شـماردي        ((
فيلډ ( توكه هغه  ډگر څېړنې 104اثارو كې )) كتابي((زما په خپلواكو  
 گړدودونو مې   104 ژبو پر    14-10هم راځي،چې د هېواد  د       ) ريسرچونه

ــري،       ــه ل ــوازې څېړنيــزه او ډيتــايي بڼ ــره  ي ترســره كــړي دي او دچــا خب
خـو   ! فولكـوركې څېړنـې  هـم در واخلـه         ) ضـمني ( همداسې مې څرمـه     

 د علمـي  بيـا هـم دا  پـه زغـرده ويـالى شـم، چـې مـا د دغـو اومـو توكـو           
اوډون  په لومړني پړاو كې هغه مهال كارنده برخه اخيستې چې د برن              
پوهنتون د شپږ كلنې زده كړيـزې اسـتوگنې پـه تـرڅ كـې مـې  لـه خپـل                      
استاد پروفيسور ژارژ ردار او دوكتور شارل كيفر سـره يوځـاى كـړې               
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ده او هر ټـوك بـه يـې تـر بشـپړ  اوډون وروسـته  زمـا پـه نامـه  لـه چاپـه                             
 د افغانستان د ژبپـوهنې اتلـس د پـروژې پـه بـاب خـو مـې پـر                     (راوځي

لـه بلـې خـوا  مـې پـه خپلـو ورځنيـو             ). ې څرگندونه كړې ده   كخپل ځاى   
ليكنو، څېړنـو او كتـابونو كـې هـم لـه پورتنيـو ډيتـاوو څخـه تـل ګټـه                      
اخيستې او زمـا  د ژبنيـو  او فولكوريكـو څېړنـو يـوه غـوره سـر چينـه                    

  .بلل كېږي
خبره پرې بـده لگـي،      )) ملي ريكارډ ((خه لري او د     كه ځينې راسره ر   

دغـه رخـه يـوازې  لـه دې سـرچينه نـه       . نه يې ته خوله تړالى شې او نـه زه     
اخلي چې ګوندې د چا خبره  اړوندو كسانو ته زور وركـوي، بلكـې لـه             

پښــتو ((هغــه نــا بانــديوالي تومنــه اخلــي چــې دوى يــې زمــا لــه خــوا  د  
له راپيـل كـړي غورځنـگ او بيـا نـه          )  )ازاد شعر ((او  )) ليكنې معيار 

لـه ارواښـاد حبيبـي سـره زمـا د           . ايلېدونكي انتقادي لوښـي سـره لـري       
  .پرتلې په باب ستا بله پوښتنه هم دلته ځواب موندالى شي

له ډېرو ښاغلو مې اورېدلي دي چـې تـه          :  پوښتنه -3
  سياسي او فرهنگـي  تګـالرې لـه كبلـه تـل               ېد ځانگړ 

و همـــدا نـــا ړامـــه  او نـــه پـــاتې شـــوى يـــې ا)) چپـــي((
دونكى چپــي دريــځ  دې د لــوړو دولتــي څوكيــو    ېــايل

  لپاره خنډ گرځېدلى دى، ايا د ا خبره سمه ده؟
زه به دا هم  زياته كړم ، كله چې  په ناڅـاپي توگـه يـوې لـوړې               : ځواب

 هم يم، د همدغه دريځ  له كبله  ترې نه يوازې بېرته            ىڅوكۍ ته رسېدل  
جزا مې هم ليدلې ده، يا زنـدان تـه تللـى يـم  او                ژر لرې شوى يم، بلكې      
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( د خپلې گروهې او دريځ، يا په بله وينا  له ټـاكلو ژونـد آرونـو                  . بهر ته 
  .لپاره مې  د څوكۍ، بلكې د ژوند پروا هم ساتلې نه ده) پرنسيپونو

ــړم چــې زمــا  د           ــه ك ــه ســر ښــكته ن ــه داســې شــرايطو ت ــه هېڅكل زه ب
. ې او ټاكلي دريځ په بيه پريوځي       سياسي او فرهنگي  تګالر     ېځانگړ

ښايي ډېر  فرهنگپاالن لږو ډېر  دغـه راز نـه  ايلېـدونكى دريـځ ولـري،       
مگر ما په كړن كې زباتـه كـړې ده او چـا تـه مـې شـك او خوخشـه پـرې           

له بلې خوا په ټوله مانا د ټولنې او ژوند درښتينې څېرې . ايښې نه دي
بـس  ) ورتيـا، او ريښـتينتابه    زړ((په ځلونه كې زما ناړامه  او بې پـروا           

دي، چـــې  د وخـــت  واكمنـــان رابانـــدې كومـــه پـــوړۍ او څـــوكۍ ونـــه  
  .لوروي

ليكـوالي  (( لكه څنګه چـې تـا ويلـي دي    :  پوښتنه -4
همــدا )) زمــا د ژونــد يــو نــه جالكېــدونكى ټــوك دى  

اوس زما د منګ په انډول ستا روغتيـايي حالـت ښـه             
ه پـورې   برېښي، ايا كېدى شي، دا خبره د عمر تـر پايـ           

  ؟!پر ځان ومنئ
هسـې خـو هـر څـوك دا هيلـه لـري، پـه پـوره روغتيـا سـره يـو                 : ځواب

اوږد ژوند په مخ كې ولري او خپلې نيمګړې هيلې او ارمانونه د بـري               
تر بريده ورسوي، مګر لـه مـا سـره د روغتيـا او ژونـد اوږدتيـا هيلـه د           

ې همدې لپاره ملګرې ده چې وكړاى شم، د ژوند تر وروستۍ سا پـور     
ــار پــه چــاپ ورســوم او د خپــل پښــتني،       ــږه نومــوړى شــمېر اث ــږ تــر ل ل

  .افغاني او بيا يې د جهاني فرهنګ تاريخ ته وسپارم
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  خړوبتيـا ونـه مـومي او         رژمنيهر ګوره، له دې سـره بـه زمـا ټولـه كـا             
زو، يـ څېړن( ګونـو    وكار تر څنګه په در    ) تدويني(وني  ډغواړم ددغه او  
 كــې هــم خپــل نــه ســتړى كېــدونكى ډګرونــو) نــدوييزوېږژبــاړيزو او ز

) منثـــورې(پـــه ځـــانګړي ډول پـــه نـــاپيلې . كـــارو زيـــار پـــر مـــخ يوســـم
او يادښتونه ) طرحې( برخه كې همدا اوس بې شمېره اډانې         زېږنديزې

له ځان سره كښلي لرم چې په كور ناستۍ سره ورتـه د لنـډ، منځنـي او             
ــان(اوږد داســتان  ــه د     ) روم ــم پ ــه ه ــه رښــتياينه وبښــم، هغ ــه بڼ ې آړ پ

پښـتو ازاد   ((او هم   )) پښتو ليكني معيار  ((چې تر هغې مې د      ) شرط(
غورځنګ يو غوڅ بشپړتيايي پړاو ته رسولى وي، دا اګاهانه  )) شعر

  !.غوږونه دې كاڼه وي)) مخالفينو((او نا اګاهانه 
ــه  : ((ځينــې كســان وايــي :  پوښــتنه-5 ــار پ اســتاد زي

ې خپله علمي، ادبي او همدارنگه سياسي تگـالره كـ         
ته په دې كې څـه      )) څخه كار اخلي  ) افراط( له ښندې   
  وايې؟
په يوه وروسـته پـاتې ټولنـه لكـه افغـاني او پـه تېـره پښـتني                : ځواب

ټولنه كې هر نوى ټولنيز او فرهنگي بدلون او غورځنـگ هـرو مـرو لـه                 
ناباندۍ سره مخامخېږي او ذهنيتونه راپـاروي كـه بـه څـه هـم د دغـې                  

ساده نالوستي پرگنـې  ) اصلي عوامل( ملونه ناباندۍ او پارونې آر ال  
وي، چې د خپلـو ارتجـاعي ګټـو         )) اندانښرو((نه، بلكې تش په نامه      

د .  پــه پــار د دغــو پرگنــو  لــه ســاده گــۍ او نالوســتۍ نــاوړه گټــه اخلــي 
ــه همدغــه راز         ــه آره ل ــارونې  ل ــور اوښــتون ضــد پ ــه د ث ــه توگ ســاري پ
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چينه اخلـــي او څخـــه ســـر)) روښـــاندانو((شـــاتگ پـــالو او ځانســـاتو
ــه جــال         ــو ن ــولنيز اوښــتون ي ــا اوښــتون خــو چــې د ټ ــدلون ي فرهنگــي ب
كېدونكى ټوك بلل كېږي، بيا په ځانگړي او سيده ډول د همدوى پـه     
خپل الس له خنډ وځنډ سره  مخـامخېږي، لـه كلـو راهيسـې چـې مـا د                    

د رامنځتــه كولــو لپــاره غــږ پورتــه كــړى او  )) پښــتو ليكنــي معيــار((
 مــې ورتــه را ګومــارلې دي، د وخــت پښــتو ټــولنې  ټــولې هانــدو هڅــې

ټيكه والو راپسې د مخالفت بېرغ را پورته كړى او هماغومره پلويان            
يې  د ځان ملگري كړي، لكه  څومره چـې مـا د ځـان ملگـري كـړي دي،           
نودا څرگنده وه چې  هغوى دغه  غورځنګ د خپلې ټيكـې لپـاره خطـر                 

  . يې ترې ونه كړهانگېره او څه يې چې له السه كېدل، ډډه
جــاج لــه )) ژبنــي معيــار((، چــې د د دوى همــدومره پروپاگنــد بــس و

سره پـه سپسـته يـې توگـه  گـډ كـړي او د                ) )) پيورېزم(ژبني تصفيې ((
وخت  واكمن ځواكونـه  او ځـان سـاتي توكونـه اگاهانـه  يـا نـا اگاهانـه             

نـد  د دغې ربړې په بـاب زمـا اړو        . ( زما او زما د الرو پر ضد راوپاروي       
ــوي او      ــې دنـ ــئ، همداسـ ــې ونيسـ ــام كـ ــه پـ ــم پـ ــه هـ ليكنـــې او كتابونـ
ازادپښتو شعر هاندوهڅې هم در واخله چـې پـه راورسـتو څـو كلونـو                
كې مې ورته اوږه ورته كړې ده او ته يې گـوره چـې تـر پايـه  پـورې مـې         

 اســتعدادونه  ملگرتيــا كــوي او يــوازې څــو زوړ خوښــي نڅــومره ځــوا
لنې د وخت ټيكـه وال چـې لـه لـږو ډېـر              دپښتو ټو . مې مخې ته ودرېږي   

واك و ځواك سره د افغانستان د علومو اكاډمۍ ته پـه ميـراث پـاتې                
سره له دې چې د شعر او شاعرۍ سره دومره سر و كار هم نه لـري،                 . دي

ــه         ــواني گرومونـ ــل پخـ ــره خپـ ــيو سـ ــو زوړ خوښـ ــه دغـ ــم لـ ــا هـ ــو بيـ خـ
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راتـه  نـو تـه سـوچ وكـړه چـې كـه دغـه راز كسـان             . گډوي) كمپلكسونه(
په سياسي برخه كې هم     . ونه وايي، نور به راته  څه ووايي       )) افراطي((

تور بيا هم تر بل  هر چا زيات لـه همـدغو  څخـه آره                 )) افراط((د هر راز    
 سياسـي ډلـې ټپلـې  سـره        ېاخلي او تصـادفي نـه ده  چـې دوى بېالبېلـ            

 پـه   ))اپولوتيسـتانو ((اچوي،  ما له تا سره  او تا له ماسـره  او خپلـه د                  
چــې پــه ) عبــدالغفار خــان( پاچــا خــان . توگـه  د خيــر پــر غونــډۍ كېنــي 

الر نيولې وه،   )) عدم تشدد ((خپل ژغورنده سياسي غورځنگ كې د       
  .بيا هم گوډاگيانو  ورته همدغه  ټكى پلمه كاوه

د افغانسـتان د خلكـو   ((زه له دې هم منكر نه يم چـې نـژدې شـل كالـه             
يــــم او د دوران ســــازې غــــړى پــــاتې شــــوى )) ديموكراتيــــك گونــــد

ايډيولوژۍ يو سخت پلوى، مگر كله چې دغه ګوند دولتي ځواك په            
واك كې راوست، له لومړۍ ورځې يې په بېالريو  پيـل وكـړ او زه يـې                  

تـر شـل مياشـتني زنـديو او زنـدانونو وروسـته             . هم په زندان وسپارلم   
)) خلـق ((ډگـر تـه راغلـه او لـه     )) پـرچم ((چې د گوند شړل شوې څانگه       

كـې درېـيم ځلـې نـيم     ) فيفټـي فيفټـي  ( څانگې  سره يې پـه سـمه سـميا     
بنديوالى وكړ، زما پـر سـترگو هـم يـو څـه رڼـا راغلـه او ازاده سـاه مـې             

د لـومړي ځـل لپـاره مـې  د خپلـو كتـابونو  پـه چـاپولو الس                     . واخيسته
دلته پرچميانو .  كاله مې يوه نيمه څوكۍ هم وچلوله  4 -3پورې كړ او    

ضـد سياسـت د ټولـو پښـتنو  پـر وړانـدې را               )) تره كيانو  -امينيانو(( 
مـا  . واخيست او د انتي پشتونيزم او پـرو تـاجكيزم بـازار يـې تـود كـړ          

نه آشـه ښـه ده      (( وليدل چې نورې دواړې ډلې راته  د زغم  وړې نه دي،              
او په برلين كې مې د استادۍ په )) نه گله،  دوى دې وخوري يو تر بله



  

  

  56

 ل كال مې له راستنېدو سره 1365پر . غوره وگڼلهپلمه  خپله استوگنه 
چې دوكتور نجيب اهللا  د گونـد و دولـت مشـرتابه تـه رسـېدلى و، بيـا                    

هم  په ګوند كې خپل غړيتوب  وساته،  خو كومه ورته څپه چې د مخه   
راپيل شوې وه، نـوره هـم پسـې تونـده شـوه او ورسـره د شـتو ټولـونې                     

، جاسوسۍ، هېواد پلورنې اوپه     سيالي دبډو او چور، غال او خيانت      
پاى كې د هېواد د ټوټـه كېـدو پـالن پخپلـه د مشـرتابه د غـړو لـه خـوا              
شــور وزور ومونــد، نــور راتــه پــه گونــد كــې پــاتې كېــدل پــه همــدغو     
جرمونو كې شريكېدل وبرېښيدل او دهمدغو السـوندونو پـه راوړنـه            

و د مثبتــو ا)) ايــډيولوژۍ((مگــر د .مــې خپلــه اســتعفا وړانــدې كــړه  
  .انساني  اړخونو  پلوي به مې د ژوند تر پايه كومه وټه  ونه مومي

له دې كبله  بې سياسته ژوند، په ژوند كې نـه شـمېرم اوهنـر او ادب        
  .هم د ژوند د يوه ټوك په توګه په سياست پورې تړلى بولم

پــر تــا بانــدې  تــل دا انتقــاد هــم دى، چــې  :  پوښــتنه6
اسـانه پـرې څـوك نـه        ستا ليكالر ډېره گرانه  ده او پـه          

  پوهېږي ايا دا انتقاد تر كومه ځايه سمون لري؟
يوې، يوازنۍ، نگه،   (( لكه پاس مې چې وويل، ما پخپله د         : ځواب

)) معيـــاري پښـــتو (( يـــا لنـــډ ډول  )) بشـــپړه، كـــره ليكنـــۍ پښـــتو   
غورځنگ راپيل كړى دى، نو بايد زما ليكالر د همداسې پېښو  يـوه       

 ده چــې زمــا ليكنــۍ پښــتو  د نــورو     څرگندويــه بېلگــه وي  او جوتــه  
غوندې يوه لنډه تنگه سـيمه ييـزه پښـتو نـه ده، بلكـې د ټولـو سـيمو،             
تاريخي متنونو او نويو رغاونو استازي كوي او يـوازې پـه سـلو كـې                
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ځكـه دنـورو سـترو      . را اخلـي  ) دخيل لغات (پنځه ويشت  پورورييونه     
( وړښــتي نړيوالــو ژبــو غونــدې معيــاري پښــتو لــيكالر هــم بايــد پــه ج

 او لغوي رنګارنګوالى والړ وي،دا هم  بايـد ووايـم            ييووال) ګرامري
پــه ادبــي )) كــه ملحــد يــم د دښــنه يــم((چــې ددغــه انتقــاد آره چېــرې ده 

زېږونو كې پر دغـه ژبنـۍ خـوا سـربېره فكـري او بـديعي پېچلتيـا  هـم                     
كېداى شي، د انتقاد لپاره پلمه شي، هم بـې سـرو بولـه ده پـه دې چـې            

  .ږونه له گزارش سره همدا توپير لريهنر زې
د نوي ازاد شعر په باب ځينې پسـې شـا           :  پوښتنه -7

او ځينـې مخـامخ سـتا هلـې ځلـې انتقـادوي، سـتا پـه         
  نظر د دوى دغه كار زموږ ادب ته زيان نه رسوي؟

لكه څنگه چې مې ستا د مخنۍ پوښتنې په غبرگـون كـې پـر        : ځواب
څ رښـــتينى پرمختللـــى دغـــه بـــاب رڼـــا واچولـــه، لـــه عينـــي پلـــوه هـــې 
 راز نابانــدۍ  يــې بــې رغورځنــگ بــې گټــې نــه وي او  جوتــه ده، چــې هــ

دلته له دې پرته چې دغه متل راياد كـړم، بـل وړ             . ځايه  او بې گټې وي     
هيلـه  )) كاروان به تېرېږي او سـپي بـه غپېـږي         : (( ځواب ورته نه  گورم    

  .ونه  بولې)) افراط((ده چې زما دغه غبرگون  ته پخپله 
ســتاپه نظــر د يــوه ليكــوال هغــه هــم ســتا  :  پوښــتنه8

ــه سياســت كــې       ــاره پ ــوه ســتر ليكــوال لپ ــدې د ي غون
  سيده گډون ښه برېښي او څه ډول؟
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كه يو ليكوال اوبيا اديب غواړي، پرگنو ته الر پيدا كړي او         : ځواب
ټولنيز گرانښت او منښت يې په برخه شي، بايد د  خپلې ټولنې پـه پـر                 

ارنده ونډه ولري او ال هڅه يې تل داوي، چې پـه  مختللې مبارزه كې ك  
نـن سـبا هـډو هـېڅ        )) ادب د ادب لپاره   . (( مخكښانوكې ځاى ونيسي  

لــه سياســت ســره كــار نــه لــرو يــا مــو سياســت نــه   (( ارزښــت نــه لــري او 
داسـې كسـان هـم لـه سياسـي          . پخپله يوه سياسي خبـره ده     )) خوښېږي

 الر او تګـالر لـري       ګروهې ځان پاكوالى نه شي، هرومرو يـوه سياسـي         
او په كړن كې ليدل شوي دي چې تل د پرمختللي سياست او مبـارزې               
ــري او د دې لپــاره د خپــل ارتجــاعي       پــه مخــالف ســنګر كــې ټيكــاو ل
سياســي دريــځ د پټولــو هڅــه يــې كــړي وي، سياســت او ادب ســره نــه   
پخــال كېــدونكى بــولي او لــه دې انګــروزې ســره ســوچ كــوي، نــور بــه   

هـره ادبـي زېږنـده كـه        . خبره چـې خپـل ځـان غولـوي        وغولوي، له دې نـا    
ــو      ــرو يـ ــه فلمليـــك، هرومـ ــدارليك دى كـ ــتان، ننـ ــا داسـ ــعر دى يـ شـ
سياسي، يا په بلـه وينـا يـو ټـولنيز ارمـان او پيغـام لـري، خـو كـه دغـه                
ارمان او پيغام يو خوا له هنـري ارمـان سـره اخښـلى را اخښـلى وي او                   

يـر سـره سـمون ولـري،     بل خوا د ټولنې له پرمختګ او پرمختيـايي به      
لـه پلـوه پـوره ژور او د ژبنـۍ او     ) فكرو مفهوم(داسې چې د اندو جاج   

هنري جولې له پلوه له يوه ښكالييز خوند او راكښون څخه ډك وي او     
له دې سره سره يې د انساني ټولنې او ژوند په انځورنـه او ځلونـه كـې                  

نښـت او   پوره رښتينولي نغښتې وي، هغه زېږندى به په رښتيا سـره م           
ګرانښت ولـري او لـه دې سـره بـه يـې زېږنـدوى هـم لـه دغـه ويـاړ څخـه                         

  .برخمن وي
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. د نړۍ نوميالي شاعران او ليكوال تـل پرمختللـي او جنګيـالي وي         
دلتــه د ســيده او نــا ســيده پوښــتنه ســمه نــه ده كــه ســتا موخــه ګونــدي   

، د يــوه تــش  ))شــنې پــه غــال نــه چيچــل كېــږي     (( غړيتــوب وي، نــو  
ليكــوال يــا پــه بلــه وينــا د يــوه ارتجــاعي دريــځ ليــد   ) )اپولوتيســت((

توګې او نړۍ ليد لرونكي ليكوال پرمخ د پرمختګ ورشو ډېـره لنـډه              
تنګه ده او كوم ارت او په زړه پورې څنډونه او لر ليدونه په مخ كې نـه    

او )) د جوال غوندې يـې منـډه تـر مـږوي پـورې وي       ((لري او د چا خبره      
  .بس

د اسـتاد زيـار     (( ن وايي چـې     ځينې كسا :  پوښتنه -9
د پښــتو پــالنې روحيــه د ده لــه سياســي تګــالرې ســره 

  ستا په اند دا خبره سمه ده؟)) ټكر خوري
 مليت يا ډلې ندا چې زما پښتو پالنه د ټولنې د كوم ناپښتو     : ځواب

ټپلـــې پـــه تـــاوان نـــه ده، بلكـــې د افغـــان ولـــس د ټـــولنيز او فرهنګـــي  
 زمــا لــه سياســي تګــالرې او انــد پرمختــګ پــه ګټــه ده او لــه بلــې خــوا

پوهې سره پوره اړخ لګـوي، نـو ولـې تـر دا مـنځ ټكـر پـېښ شـي او كـه                     
يــې لــه مــا ســره نــه، بلكــې لــه ) منشــا(كــوم ټكــر دلتــه ليــدل كېــږي، آره 

هماغو لنډ اندو پښتنو او نا پښتنو يـا ګونـديانو او ناګونـديانو سـره         
 ګوري، كاشكې   ده چې پښتنو ته د مشر ورور يا اكثريت په سترګه نه           

) اصولو( ليننيستي آرونو    -دوى له ما سره، نه يوازې د ماركسيستي       
له مخې، بلكې لږ تر لږه د ټولمنليو نړيوالو آرونو پـر بنسـټ اسـتدالل                
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كوالى، هسې بې آرو بې دليله ادعاوې ماته كوم ارزښت درلـوداى نـه              
  .شي

لكــه څنګــه چــې څرګنــده ده، تــه د نــورو :  پوښــتنه-10
ښتكارو ليكوالو پـه انـډول      ې والو او ازم   ټولو مخينه 

له ځوانو شاعرانو او ليكوالو سره زيات نږديوالى او         
لورېينه لرې او له همدې كبله در نه ډېر ګڼ شـمېر تـاو              

  راتاو هم دي، علت څه دى؟
د مبــارزې ســختې شــېبې ليــدلي او تــر  )  زوړ-د نــوي( مــا د : ځــواب

زوړ خوښـى پـاتې شـم او د         اوسه يې ال ګورم، له دې كبلـه زه نـه غـواړم              
ما له هغو   . له ځانه بېزاره كړم   )) ځوانان((د خوشالونې په بيه     )) زړو((
ــو      )) زړو(( ــر خپل ــل يــې پ )) زړو((څخــه ســتر لوســت اخيســتى چــې ت

ټينګار كړى او د نوي پښت د نوښتونو پرضد درېدلي، يا په بله وينـا              
داسـې  . د نوي او ځوان اسـتعداد پـه غوړېـدا كـې خپلـه نيسـتي وينـي                 

زاړه خپل ځانونه پـه خپلـه منفـوروي او كـوم درنـاوى چـې ځوانـان يـې            
زه د همدغـه رمـز پـه    . ورته بايد وكـړي، پـه لـوى الس لـه السـه وركـوي              

پوهېدو سره دې پايلې ته رسېدلى يم چې نه يوازې ځوانانو ته په كمه 
سترګه ونه ګورم، بلكې د استعداد د غوړېـدا او هڅـونې مرسـته يـې                

مې له ځوانانو سره ناسته پاسته      )) زړو((سبب دى چې تر     همدا  . وكړم
زياته ده، ليكنـې ورسـموم او سـمه الرښـوونه يـې كـوم، نـو ښـكاره ده                    
چې تر بل هر چا پر ما ډېـر تـاو راتـاو وي او همـاغومره پـرې ګـران يـم،          

زه كـه هرڅـومره زوړ شـم، فكـرو        . لكه څومره چې دوى پـر مـا ګـران دي          
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ې زړښت تـه پـرې نـږدي او پـه دې ډول بـه  تـر                  خيال، هيله او ارمان به م     
د نوي ازاد شعر لپاره زما هانـد        . مرګه له ځوان پښت سره واټن ونه لرم       

زه د دې څـه پـروا نـه سـاتم چـې        . و هڅه د همدې لوښې ښكارندوى دي      
زوړ خوښي زاړه دې رانه خوښ وي يا ناخوښ، ځكه بـې لـه هغـې دوى               

ــه دې ســره ســر    ــه او   د ګــور پــر څنــډه والړ دي او ل ه يــې بــې ګټــې اندون
  .ازمېښتونه هم يوځاى ورسره له منځه تلونكي دي

حال دا چې ځوانان يوه ويړه راتلونكې په مخ كې لري او زما د پښت             
ــه ) قضـــاوت(د نـــورو ليكوالـــو او فرهنګيـــاالنو ورمنـــدون   او ارزونـ

  .د همدوى په الس كې دي) ارزيابي(
 لكــه څنګــه چــې ښــكاره ده، اقتصــادي :  پوښــتنه-11

حالت د ژوند په ټولو برخو كې خپلې اغېـزې ښـندي،            
  ستا اقتصادي اكر په اوس وخت كې څه ډول دى؟

زما اقتصادي اكـر سمدالسـه پـه دې بـد نـه دى چـې كـار ډېـر                    : ځواب
د زېرمـې خيـال   . كوم او له دې سره مې ورځنـۍ اړتيـاوې هـم خړوبېـږي      

ې زمـا   وبچت هومره په پام كې نيسم چ      يدومره نه ساتم، تش همدومره      
زه . او زما د كورنۍ غړيو كومې ناببرې پېښې ته ځواب وويـالى شـي             

په دې برخه كې د المانيانو نه، بلكې د فرانسيانو لياره خوښوم، لكـه              
المانيـــان د دې لپـــاره ژونـــد كـــوي چـــې كـــار وكـــړي او  : ((چـــې وايـــي

  )).فرانسيان ددې لپاره كار كوي چې ژوند وكړي
، ستا روغتيايي   لكه څنګه چې برېښي   :  پوښتنه -12

ــر ښــه دى او ال تراوســه ځــوان ښــكارې او د      ــت ډې حال
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 كلــــن 36-35همــــدغې روغتيــــا پــــه بركــــت دې پــــه  
ليكــوالي ژونــد كــې دا دومــره كــار كــړى دى، نــو كــه     
همداسې روغ پاتې شې او يو اوږد ژونـد ولـرې، كلـه             
دې دا هيلـــه هـــم پـــه زړه كـــې غځـــونې كـــوي چـــې پـــه   

وال ريكـارډ هـم     ليكوالۍ كې پر ملي كچه سربېره نړي      
  ټينګ كړاى شې؟

، نـو زه هـم د   ))نـړۍ پـه اميـد خـوړل كېـږي     : (( لكه چـې وايـي    : ځواب
د چوكاټ دننه له يوه اميد سـره        ) پرنسيپونو(خپلو ټاكلو ژوند آرونو     

ژوند كوم او هغه اميد هم دا دى چې په خپل ژونـد كـې سـتر فرهنګـي                   
 په نړيوالـه كچـه،      لومړى مې په ملي او بيا     .  او برياوې ترالسه كړم    ىبر

يا مې لږ تر لږه د خپل ملي او بيا جهاني فرهنګ په تـاريخ كـې نـوم پـه                     
زه پـه همدغـه هيلـه او ارمـان د يـوه روغتيـايي               . غټو تورو وكښل شي   

ــرو        ــر ډې ــه همــدې الملــه پــه پرتليــزه توګــه ت ــم او ل اوږده ژونــد پلــوى ي
كـار  زه د بې خرته دماغي كـار ترڅنګـه جسـمي            . همزولو ځوان پاتې يم   

او ورزش، پلي ګرځېدل او هوساييز پروګرام او بيا سـم او ارام خـوب               
ــې         ــه باســم د ســويس شــپږ كلن ــاده ن ــه ي ــم ل ــم ه ــده خــوراكي رژي او وړن
تحصيلي استوګنې زما د مـادي او مـانيز ژونـد كچـې پـه لوړونـه كـې                 
خورا ستر نقش لوبولى دى او همدغه شپږ كاله مې په خپل ژونـد كـې                

 د څرخي زندان يو كلن بند راته بېرته لـه صـفر   شمېرلي دي چې هغه هم    
سره ضرب كړل، خو بيا هم د ناخوالو او بېالبېلـو روانـي فشـارونو او                
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ــاتلى او د       ــوړ سـ ــل لـ ــه الرې تـ ــين لـ ــي تلقـ ــې د روانـ ــم مـ ــنو زغـ اندېښـ
ــه  )) خــوږو(( ــر پرتل ــروم)) ترخــه((پ ــه   . ژر ژر هې ــات شــعرونه ل ــا زي زم

و مـې ژونـد سـر ترپايـه     همدغه تلقين څخه رنګ اخلي، كه نه هسـې خـ          
رنځ او كړاو، درد او څړيكې دي او د چا خبره هسې ځان غولوم او زړه             

  .خوشالوم
  ))چې په ناز لوى شي په زيار زړېږي(( 

  !زه پــه زيـار لـوى شوم، په ناز زړېږم
لكه څنګه چې وايـې، د لـوړ اسـتعداد          :  پوښتنه -13

 او زكــاوت خاونــدان، يــا پــه بلــه وينــا نابغــه د ښــكاره 
كـړو وړو او ناســتې پاســتې لــه پلـوه زيــاتره نارمــل نــه   
وي، يا په ډاګه ووايـم لـه نبـوغ سـره يـو راز لېونتـوب                 
هم ملګرى وي، نو ته له دغه پلوه د خپل ځـان پـه بـاره                
كې څه نظر لرې، ايا لومړى ستا دا دومره فرهنګي او           

)) نبـوع ((علمي برياوې د همداسې لـوړ اسـتعداد يـا           
و دويم دا چې كـه دا خبـره سـمه           ښكارندويي نه كوي ا   

وي، نو سـتا ځينـې نـاړامۍ او نـه سازښـتونه يـو ډول                
نه ګڼل كېږي او بـاور لـرې چـې تـه هـېڅ              )) لېونتوب((

  راز جسمي او رواني يا دماغي ناروغي نه لرې؟
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زه څنګه چې د لوړ استعداد، ذكاوت يا نبـوغ دعـوا نـه لـرم،                : ځواب
زه ګومان نه كـوم، زمـا       . ه شي نو د لېونتوب تور راباندې هم لګېداى ن       

دې دومــره لــوړه وي او دومــره نــومرې  ) I.Q( يــا ېچد ذكــاوت كــچ ومــ 
زه د  . يوړالى شم چې زما د فوق العاده ذكاوت يا نبوغ تر بريده ورسي            

نــژدې دېــرش كلنــو رســمي او نارســمي زده كــړو پــه اوږدو كــې هماغــه  
 يم چـې  مهال د لوړې درجې يا لومړۍ درجې په اخيستلو بريالى شوى       

زياته خواري او زيار مې ګـاللي دي، كـه نـه كلـه كلـه د بـې پروايـۍ او                      
ړۍ لـه كبلـه مــې نـه يـوازې اول نمـره ګــي بـايللې چـې ال بېخـي پــه         ېنـاغ 

زه د كركټـر لـوژۍ د آرونـو لـه       . منځنۍ او ټيټه درجه كامياب شوى يـم       
د پوهانـد   ( كركټر ارزول شوى او ډلبنـدي شـوى يـم           )) دماغي((مخې  

، او لـه همـدې كبلـه چـې لـه            )الدين مجروع د شننې له مخې       سيد بهاو 
هرڅــومره ګرانــې او پېچلــې علمــي موضــوع او مســالې ســره مخــامخ    
شوى يم، دپوهېدنې او شننې له توغه يې پوره وتلى يم، خو بيـا هـم د                 

زه همـدومره پـوهېږم چـې       . كې) نتيجه(پرله پسې هاندو زيار په پايله       
ه وخـت تـه اړتيـا لـرم چـې يـوه علمـي يـا                 ز هوشه نه يم او يو څـ       ېدومره ت 

فلسفي پوښتنه او مساله په هر اړخيزه توګه حل كـړم او هرومـرو پـرې               
زما پرتليزه روغتيا زما د خپلې پاملرنې او اوډلي ژونـد  . بريالى كېږم 

يوه نيمه روغتيايي ستونزه به هرومـرو ولـرم چـې يـا خـو بـه                 . زېږنده ده 
 په لومړنيـو پنځلسـو كلونـو كـې          مور زېږې وي او يا خو به مې د ژوند         

راپېښه شوى وي، ځكه دغه كلونه مې لـه سـختې بېـوزلۍ او بـدويت          
زه له څو كلو راهيسې پـوه شـوى يـم چـې ښـى غـوږ او                  . سره ملګري وو  

كيڼه سترګه مې كمـزوري دي او لـه دې سـره مټـې پـر دې هـم ورسـېدم                     
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 شـوى   چې دا دومره عمر او بيا د زده كړو په بهير كې هرومـرو زيـانمن               
يم او ډېر څه مـې چـې بايـد السـته راوړى واى او ژر مـې السـته راوړى        

حافظه مې هم دومـره پيـاوړې نـه ده او د ټولـو             . واى، له السه وتلي دي    
په پاى كې له ارثي پلوه زما د پزې د څوكې يو څه كږوالى هم تل زما د 

  .ناپامۍ او نه ځيرتيا سبب شوى دى
و طبيعــي او كســبي روغتيــايي زمــا نــه ژبورتيــا هــم ښــايي د پاســني 

نيمګړتيــاوو زېږنــده وي او لــه همــدې كبلــه مــې د زده كــړو پــه ګړنيــو    
ــو        ــه ليكنيـ ــتې او پـ ــه دي اخيسـ ــورې نـ ــوره نومـ ــل پـ ــې تـ ــو كـ ازموينـ

اوس هـم زه تـر وينـا پـه     . هغو كې مې بيا پوره پوره وړې دي   ) تحريري(
ا د كه دا خبره سـمه وي چـې د هرچـ     . ليكنه كې ځان ډېر پياوړى ننګيرم     

استعداد او ذكاوت له لوړوالي سره همـاغومره د لېونتـوب لـوړوالى             
خو رښتيا رښـتيا  . هم وي، نو كېداى شي، دغه غبرګ وياړ زه هم ولرم          

داده چې زه ټول فرهنګي او علمي برى او برياوې د خپل لوړ استعداد 
زېږنده نه، بلكې تر هر څه دمخه د خپلو هاندو هڅو او خـولې تويونـو                

لم، زه دلته د نوميالي مخترع اډيسن د خبرې پخلى كـوم چـې              ييبره بو 
نبـوغ  : (( د اختراعاتو په باب يې د يوې پوښتنې په ځواب كې كړى وه            

  )). په خولې توينه اړه لري او يوازې يو په الهام99په سلو كې 



  

  

  66

  

  فرهنګيالى روغتيا پال
  

ډاكټر محمد فريد بزګر د هېواد ځوان او تكړه ليكـوال          
لــوى څښــتن تعــالى ورتــه پــه دواړو  . ا پــال دىاو روغتيــ

برخــو كــې ښــه قلــم او  
. پوهـــــه وركـــــړي دي  

تراوسه پـورې يـې پـه       
طبــي برخــه كــې خپــل  
او د نورو ليكوالو تر     
لسو عنوانونـو زيـات     
كتابونــــه او رســــالې  

چاپ كړي او هم يې پـه ټـولنيزه او ادبـي برخـه كـې د ګڼـو                   
ــړي دي   ــاره كـ ــار خپـ ــو آثـ ــې . ليكوالـ ــې د هيلـ ــه يـ  دا مركـ

 چې دلتـه يـې      ، ګڼه كې خپره شوې    ل كال په لومړۍ   1379
  . را اړووورته ستاسو پام  اوتاسو ته وړاندې كوو
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دود خو داسې دى، څوك چې چا سره مركه كوي نـو            
ــه وړانـــدې درنـــو     ــر څـ ــر هـ لـــومړى تـــرې دا پوښـــتي تـ

زه بــه هــم خپلــه  ! لوســتونكو تــه خپــل ځــان وروپېژنــه 
  .يل كړملومړۍ پوښتنه له همدې دوديزې پوښتنې پ

مـه  13لمريـز كـال د غبرګـولي پـر          1342نوم مـې محمـد فريـد بزګـر د           
دكــونړ واليــت د نرنــګ عالقــه دارۍ د چهارقلعــه نــومي كلــي پــه يــوه   

  .متدينه او علم دوسته كورنۍ كې زېږېدالى يم
لومړنۍ زده كړه مې د نرنـګ پـه لېسـه كـې كـړې او تـر اووم ټـولګي                     

 ل كال د دغـې      1358ل او پر    وروسته د كابل  په حبيبيه لېسه كې شام        
 كال د عمومي طب  1365پر  . لېسې د ساينس له څانګې فارغ شوى يم       

څـه مـوده مـې د       . په څانګه كې د كابـل طـب پـوهنځي څخـه فـارغ شـوم               
 كـال پېښـور تـه    1367كابل د عدلي طب په رياست كې كار وكړ او پـر           

  .له خپلې كورنۍ سره رامهاجر شوم
 ګڼـو روغتونونـو او كتنځيـو كـې     د هجرت په چاپېريـال كـې مـې پـه       

مشــر يــم، د ) كــور(اوس د ختــيځ د بيــا رغــونې ادارې  . كــار كــړى دى
ــان   . اى.ار.او ــم، د افغــ ــوول يــ ــانګې مســ ــو د څــ ــنل دخپرونــ انټرنيشــ

روغتيـــــايي كـــــاركوونكو لپـــــاره د درې مياشـــــتنۍ طبـــــي مجلـــــې 
دليكوالـــو د بـــورډ او د ليكوالـــو دكمېټـــې غـــړى يـــم، د ) ســـالمتۍ(

  .غړيتوب هم لرم) PPA(انو د ډاكټرانو د اتحاديې پاكستان دماشوم
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ــرم، دخــداى      ــه ل ــه هــېڅ سياســي پــرې ســره اړيكــې ن دمخلــوق ) ج(ل
خدمت تر هر څه لوړ بولم، په رګ رګ كـې مـې د ګـران هېـواد مينـه پـه              

  .ټوپونو ده او وياړم چې افغان، پښتون او مسلمان يم
له ليكوالۍ سره دې مينه او لېوالتيا څه وخت پيدا          

   او بيا څه وخت دې پر ليكوالۍ پيل وكړ؟شوه
لــه ډېــر كوچنيــوالي . چاپېريــال د انســان پــر كړنــه كــې ســتر رول لــري

څخه مې په خپل شـاوخوا كـې كتابونـه ليـدل، كلـه چـې د لـږو لوسـتو                     
تـر  . شوم، نو د ښوونځي دكتـابونو ترڅنـګ مـې نـور كتابونـه لوسـتل               

شـوي اكثـر    شپږم ټولګي پورې، مـا د هغـه وخـت پـه پښـتو ژبـه چـاپ                   
كتابونه لوستي وو، په كور كې مو يو كوچنى كتابتون درلود، چې د             
نورو كتابونو ترڅنګ په پېښور كې ډېـر چـاپ شـوي كتابونـه پـه كـې          
وو، هغه وخت چې پالر مـې پـه افغـان قونسـلګرۍ، پېښـور كـې كـار                   

چې له هغې جملې څخه د صاحبزاده محمـد ادريـس           . كاوه، راوړي وو  
دغه كتاب به تر اتـم ټـولګي پـورې مـا تـر      . هم و) )پېغله((ښكلى ناول   

شــل ځلــه هــم ډېــر لوســتى وي، نــو لــه همدغــه وختــه كېــدى شــي زمــا     
بله مسله په كې زما د پالر رول و،         . ليكوالۍ سره مينه پيداشوې وي    

  .چې همېشه يې موږ ټول لوستلو او ليكلو ته هڅولو
سـي مـې   زما لومړۍ ژباړه د المپيك د لوبـو پـه هكلـه چـې لـه انګلي          

 كال په هېواد ورځپاڼه كې خپره شوه، هغه مهـال   1357ژباړلې وه، پر    
كلـه چـې لـه ښـوونځي فـارغ شـوم، نـو د               . زه په يوولسم ټولګي كـې وم      

كانكور تر ازموينې وروسته د جګو نومرو په ترالسه كولو د ممتـازو             
محصـــلينو پـــه ډلـــه كـــې يـــې د زده كـــړې لپـــاره بهـــر تـــه اســـتوونكو    
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په لومړيو كې يې موږ ته ويلي . ا نوم هم ليكلى ومحصلينو كې يې زم
وو، چې تاسې پولينډ يا هند ته د لوړو زده كړو لپاره استوو، خو كله 
چې موږ تګ ته چمتو شو، پاسپورټ، انګليسي برى ليـك مـو تيـار               
كړل، نو بيا موږ خبر شو، چې دا بورسونه يوازې روسيې تـه دي او دا                

د د افغان مېړني ولس پاڅون په       هغه وخت و، چې دكمونستانو پر ض      
غښتلي كېدو و، نو د يو رښتيني افغان لپاره دا ناشونى كـار و، چـې              
په دغسې شرايطو كې دې زه روس ته الړشم او هلته دې د خپل هېواد   

. پر ضد وروزل شم، نه زما زړه كېده او نه مې كـورنۍ دا هيلـه درلـوده                 
جزايــي هغــه كــال نــو لــه تــګ څخــه مــې ډډه وكــړه، د وخــت رژيــم هــم زه 

پوهنتون ته پرې نښـودلم او زمـا د تبـديلۍ مكتـوب يـې د راتلـونكي        
كال لپاره راكړ، يانې په دې ډول يـې غوښـتل چـې زمـا يـو كـال ضـايع                  

دغه مهال د افغانستان پياوړي ليكوال او شاعر محترم عبداهللا          . شي
بختــانى خــدمتګار چــې زمــا د پــالر خــورا نــږدې دوســت و، د هېــواد   

ــاڼې ر ــې هــم         ورځپ ــل تشــكيل كــې يــې څــو مجل ــيس و، چــې پــه خپ ئ
. درلودې، زه يې د ننګرهار په مجله كې دفني غړي په صفت مقرر كړم           

ځكـه چـې    )  مياشـتې  8 -7(كه څـه هـم دغلتـه مـې د كـار مـوده كمـه وه                  
پوهنځى په پيـل كېـدو و، خـو همدلتـه وه چـې لـه ليكـوالۍ سـره مـې                      

 مې زده كـړ او پښـتو        مينه نور هم غښتلې شوه، د ليكوالۍ يو نيم فن         
ليكل مې تـر يـوې انـدازې اصـالح شـول، ددغـې مجلـې لپـاره بـه مـې                      

  .ليكنې او ژباړې كولې تر هغې چې وتړل شوه
كله چې پېښور ته رامهاجر شـوم، نـو پـه همـدغو ورځـو شـپو كـې د                    

غـوټۍ هـم پـه غوړېـدو وه، نـو هغـې تـه بـه مـې راپورونـه او                      ) دعوت(
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 د ژورنـاليزم يـو نـيم        IRCتـه د    ليكنې وراسـتولې، چـې بيـا مـې همدل         
كلن كورس ولوست، تر هغه وروسته مـې غوښـتل چـې خپلـه زده كـړه              
او تجربه د طبي ليكنو لپاره ډېره وقف كړم، ځكه چې په دې برخه كې            

  .موږ دومره څوك نه درلودل
پــه رســېدلو ټولنــو كــې هرڅــوك چــې د هــر مســلك    
خاونــــــد وي، ليكــــــوالي يــــــې ورســــــره زده وي او د 

ــه   ليكــوالۍ پــ  ــه وړ خدمتون ه وســيله خپــل مســلك ت
كــوي، خــو زمــوږ پــه ټولنــه كــې ليكــوال تــر ډېــره حــده  
يـــوازې اديـــب، شـــاعر او تـــاريخ ليكـــونكي تـــه ويـــل 

، پـــه نـــورو مســـلكونو كـــې د ګوتـــو پـــه شـــمېر يكېـــږ
ليكوال لرو، له نېكه مرغه چې تاسـو هـم ليكـوال يـې              
هم رنځپوه او روغتياپال، څه فكر كـوئ كـه زمـوږ پـه              

 دهر مسلك خاوند د خپل مسلك تر څنګ         ټولنه كې 
پر ليكوالۍ هم پوه وي، نـو دا بـه زمـوږ ژبـې او ولـس       

  ته څومره ګټې ورسوي؟
ډېــره مننــه، د يــوې ژبــې د ژونــدي ســاتلو او لــه هغــې نــه د ضــرورت   
ديوې ژبې جوړولو كې بايد ټول برخمن شـي، هغـه كـه پـه هـر مسـلك                   

د پـوهنيزې ليكنـې     كې زده كړه ولري، بايد دعلمي كارونو تـر څنـګ              
دخپـل مسـلك پـه اړه كتابونـه او مقـالې            . لپاره عملـي كـار هـم وكـړي        
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لـه بـده    . وليكي ويـې ژبـاړي او پـه اړونـده مسـلك كـې څېړنـې وكـړي                 
مرغــه رښــتيا هــم زمــوږ پــه ټولنــه كــې ليكــوالي يــوازې د شــاعرانو او  
اديبانو كار دى، خو دوى تـه بـه دا ناشـوني وي چـې يـو غيـر مسـلكي                     

برخـه كـې يـوازې پـه دې نـوم چـې شـاعر يـا اديـب دى، څـه                      كس په بلـه     
وليكالى شي، ان ژباړل يې هم ساده كار نـه دى، نـو زه دې تـه شـديده                   
اړتيا احساسوم او زما په نظر دهمدې مسلكي خلكو پښتو ته نه پـام              
ددې باعث شوى دى، چې پښتو له نظره پرېوزي او دې ژبې تـه سـيمه                

مسـلكي ليكنـې كېـدى شـي     . ته شي ييزه او نړيواله بې توجهي رامنځ     
. پــه لومړيــو كــې ســتونزمنې وي، خــو ورو ورو هــر څــه اصــالح كېــږي  

دمسلكي ژباړې يا ليكلو ښه والى دا دى، چې مسـلكي اصـطالحات       
په كې ډېر وي، نو كه پښتو ژباړه يې سخته وي، كېدى شي اصطالح              
پرته لـه ژبـاړې وليكـو، چـې دا مسـلكي ژبـاړه يـا ليكنـه نسـبت ادبـي                      

نې او ژباړې ته اسانوي، او بله ښېګڼه په مسلكي ليكنه يا ژبـاړه              ليك
كې داده چې كه د ادبيـاتو لـه نظـره كمـزورې هـم وي، زيـات تـوپير نـه                      

نو مسلكي ليكنه سـاده     . كوي، ځكه چې هدف يې د مقصد رسول دي        
او اسانه ده او په مسلك كې تكړه او وارد پښتانه د پښـتو پـه علمـي              

  .كې حياتي رول لرالى شيكولو او ژوندي ساتلو 
پــر دې مســايلو ډېــر بحــث شــوى دى، چــې كــه مــوږ    
غواړو خپله ژبه بډايه كړو، نـو د نـورو كـارو ترڅنـګ              

! بايــد د ژبــې علمــي كېــدنې تــه زياتــه پاملرنــه وكــړو   
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تاسو د پښتو ژبې د يو علمـي او عملـي كـاركوونكي             
  او خدمتګار په توګه دا مسئله څنګه ارزوئ؟

ــ    ــه     لكــه مخكــې چــې مــې ووي ــانګې پ ــوازې د علمــي پ ــه ي ــوه ژب ل ي
درلودلو ژوندۍ پاتې كېږي او له نورو ژونديو ژبو سره سياله كېږي، 
نو پښتنو ته هم پكار دي چې د خپلې ژبـې د ژغورلـو، ژونـدي سـاتلو               
او د نړۍ دكره ژبو په كتار كې د ودرولو لپاره بايد د پښـتنو د علمـي                  

و كـې ټـولې هغـه ښـېګڼې      له نېكه مرغه په پښت    .  وكړي هكولو لپار هڅ  
الى شـو،  وچې د يوې علمي ژبې لپاره په كـار دي، شـته دي او مـوږ كـ      

دا د يو كـس يـا څـو محـدودو كسـانو             . چې د نړۍ ټول علوم پښتو كړو      
كار نـه دى، بايـد ټـول پـه ګـډه مټـې راونغـاړو او څـه چـې مـو لـه السـه                          

له نېكه مرغه اوس پښتانه د نـړۍ ګـوټ ګـوټ            . كېږي په دې اړه وكړو    
ته رسېدلي، په مختلفو ساحو كې يې زده كړې كړي دي او ډېرې ژبې              
يې زده كړي دي، نو له دې موقـع څخـه پـه ګټـې بايـد د لويـديزې نـړۍ               

  .علم پښتنو ته را انتقال شي
ــه څــومره علمــي       ــه پښــتو ژب تاســو تراوســه پــورې پ

  چاپ كړي دي؟) طبي او نور كتابونه(
  :ړمدې پوښتنې ته به په څو برخو كې ځواب ورك

 كتابونـه   21له الرې مـوږ تراوسـه       ) كور(د ختيځ د بيا رغونې ادارې       
خپاره كړي چـې تقريبـاً اكثـره يـې علمـي دي چـې پـه دې ډلـه كـې درې                       

د پښــتو مهــم . فارســي، يــو انګليســي او پــاتې اوولــس يــې پښــتو دي
د سـينې  : علمي كتابونه چې د كور له الرې خپاره شوي عبـارت دي لـه    
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، تشخيصـي راډيولـوژي، د درملـو د اسـتعمال           ناروغي او توبركلـوز   
ــوهنې      ــډوز، د ارواپـ ــات او وينـ ــوټر اساسـ ــود، د كمپيـ ــي الرښـ عملـ

فيډراليزم، د خوب نـړۍ،     : ښوونځي، د جزا قانون شرحه، افغانستان     
په لومړنيو ښوونځيو كې د ژبـې د زده كـړې الرښـوونې او سـتراتيژي         

  .او داسې نور
الرې مــوږ پــه لســګونو كــوچنۍ د خپرونــو د څــانګې لــه . اى. ار. د او

 زايـډ : علمي رسالې په پښتو خپرې كړي چې مهمې يې عبارت دي لـه            
څه شى دى؟، د نشې زيانونه، د نشې زهـر، پـه ختـيځ نورسـتان كـې د            

همــــدا راز ددې ادارې لــــه خــــوا مختلــــف . اپينــــو اســــتعمال او نــــور
د . پامفيلټونــه لكــه مالريــا، كالدانــه، ايــډز او نــور خپــاره شــوي دي   

ډز فليــپ چــارټ پــه څلــورو ژبــو ډېــر ســتر كــار و چــې د روغتيــايي   ايــ
كاركوونكو لپاره ما جوړ او د دې ادارې له خوا خپور شو، چې د نړۍ 
ډېرو هېوادونو يـې نمـونې وغوښـتې او د پاكسـتان د مختلفـو ادارو            

  .له خوا استعمالېږي
 پــه طبــي درې AMIمــا ډېــرې طبــي رســالې او رغتيــايي چارټونــه د  

كې په پښتو خپاره كړي دي، چـې هـر يـو            ) سالمتۍ(جله  مياشتنۍ م 
 لــــه مهمــــو UNICEFاو ) WHO(يــــې د نــــړۍ د روغتيــــايي ادارې  

پـه كوچنيـانو كـې د ټـوخي او          : خپرونو څخـه دي، چـې مهـم يـې دا دي           
تنفسي ستونزو د تشيخص او درملنې چارټ، سـوزېدل، وچكـۍ، د            

، دغـوږ د     د اهتمام چارټ، كولرا، دغوږ انتانـات       ۍنسناستې ناروغ 
  .انتان دتشخيص او درملنې چارټ او داسې نور
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 لپاره دوه كتابګوټي په پښـتو       ARICاو په دې وروستيو كې مې د        
ــاړل چــې كېــدى شــي تراوســه     ــر    چــوژب ــو يــې ډې اپ شــوي وي، چــې ي

 ستوني او سترګې ناروغۍ په نامه دي،        - غوږ -خوراكي او بل د پزې    
مـې څـو طبـي رسـالې         روغتيايي زده كـړو لپـاره        SERVEهمدا راز د    

  .ايډيټ كړي دي
لكه څنګـه چـې مـوږ تـه څرګنـده ده تاسـو د چـاپ پـه                   

كتـابونو پـه انـډول طبـي او         ) شعري(برخه كې د ادبي     
نورو علمي كتابونو چاپ ته زيـات ارزښـت وركـوئ،           

  د دې علت څه دى؟
ــون صــاحب  ــاروه، د دې   ! ښــاغلى ي د مچيــو چــك رابانــدې مــه راپ

شوى دى، خـو دلتـه بـه پـرې لـږ څـه         پوښتنې ځواب يو څه مخكې ويل       
په پښـتو كـې د علمـي اثـارو نـه موجوديـت د دې سـبب                  . زياتونه وكړم 

دا د ټولنې اړتيا ده او      . شوى چې موږ علمي كتابونو ته ترجېح وركړو       
كه تاسې يو كتـابپلورنځي     . په دې ډول زموږ ټولنه مخكې تلالى شي       

 او هغه به هم     ته ورشئ، په ډېره مشكله په كې پښتو كتاب پيدا كوئ          
په پښتو ژبه د شـعر كتابونـه خـورا ډېـر دي،      . شعر وي او لنډې كيسې    

شاعران د ټولنې ډېر حساس خلك دي، بايد قدر يـې وشـي، خـو زمـا             
شـاعر يـو ټـولنيز      . په اند يوازې شـعر د ټـولنې درد نـه شـي دوا كـوالى               

درد د شعر په قالب كې بيانوي، هغه درد چې ټول ځوروي، مـوږ بايـد      
 درمــل ولټــوو چــې هغــه علــم دى، پوهــه ده، نــه دا چــې د هغــې د  د درد

. بيان لپاره مختلفې طريقې استعمال كړو، وزن او قـافيې ورتـه ولټـو      
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هيله ده زما درانـه دوسـتان لـه مـا څخـه پـه دې ناراضـه نـه شـي، دا يـو                 
پـه رښـتيا هـر سـړى شـعر نـه            . تريخ حقيقت دى او له ستونزو تېښته ده       

هوښيارتيا او سپېڅلى احسـاس غـواړي،     شي ويالى، شعر ځانګړې     
چې دا ګوهر په هر چا كې نشته، خو كه مـوږ پـه اوسـنيو شـرايطو كـې                  

همدغـه  . دا ګوهر د يو ښه كار لپاره اسـتعمال كـړو، بـد كـار بـه نـه وي                   
شاعر د شعر پرځاى كوالى شي، يوه علمـي څېړنـه وكـړي، د ټـولنې د                 

او كه دا يې له السه نه   بيا ودانولو لپاره يو څه وليكي، يو څه وژباړي          
  .كېږي، غلي دې كېني

هغه پيسې چې د شعر پر يو كتاب لګېږي پـه هغـو كـوالى شـو د يـو                    
ښــوونځي لپــاره يــو كتــاب چــاپ كــړو، د روغتيــا پــه هكلــه يــو كتــاب 
  .چاپ كړو، د ساينس او تكنيك په اړه يو څه چاپ كړو او داسې نور

كله كله داسې پېښېږي چې ګڼ مصروفيتونه او ګڼ         
كارونه د سړي كـار او مسـلك تـه زيـان اړوي، د ګڼـو                
اثارو خپـرول او نـورو خپرنيـو بوختيـاوو خـو سـتا آر               

  ى؟ته څه زيان نه دى اړوال) طبابت(مسلك 
يون صاحب، رښتيا هم كله داسې كېـږي، چـې سـړى دومـره پـه كـار                  

رښتيا . بوخت وي او يا پرې كارونه دومره ډېر وي چې الره وركه كړي            
فيتونه خورا ډېـر دي، اكثـر دوسـتانو او زمـا د كـورنۍ               هم زما مصرو  

غړو ته هم دا پوښتنه پيداكېږي، چې ډاكټري يې پرېښې او ليكوالي 
كله كله مې راته پالر وايي چې تا هسـې طـب لوسـتى،             . يې راخيستې 

خو حقيقت دادى، چې زما بوختيا زيـاتره        . ادبيات به دې لوستي واى    
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ــتيا هـــم . پـــه طبـــي برخـــه كـــې وي   كلـــه پـــه مياشـــتو مياشـــتو  پـــه رښـ
سټاټســكوب پــه الس كــې نــه اخلــم، خــو د طبــي خپرونــو لــه الرې پــه     
سلګونو نورو هم مسلكانو ته ورښـيم چـې څرنګـه بايـد سټاټسـكوب       
استعمال كړي، زما مقصد دادى كـه زه مسـتقيماً د نـاروغ درملنـه نـه                 
كــوم، پــه نامســتقيم ډول پــه ســلګونو ان پــه زرګونــو ناروغــان د نــورو 

كـه زه پـه كتنځـي كـې         . ايي كاركوونكو په واسطه معاينه كـوم      روغتي
 ناروغان وګورم او يوازې همدوى ته       30 -20كېنم كېدى شي د ورځې      

ما كتابونـه او خپرونـې پـه سـلګونو ډاكټـران            زمې خير ورسېږي، خو     
ــو      ــه دې ډول مــې زرګون ــو پ ــولي، ن ــور روغتيــايي كــاركوونكي ل او ن

  .وګړو ته نامستقيم خير ورسېږي
يو څه ليكل بايد د يو څه پر استناد وشي، ليكل سند دى، نو څـه                د  

چې زه د خپلو هېوادوالو لپاره ليكم، د يوڅه پر اساس يـې لـيكم، او                
د همدې مجبوريت له مخې زه ډېـرې نـوې څېړنـې مطالعـه كـوم، نـوي                 
كتابونه لولم، څېړنې كوم، د نړۍ له ډېرو معتبرو طبي منابعو سره په   

ړيوالو كنفرانسونو او غونډو كې ګډون كـوم او تـر           تماس كې يم، په ن    
الســه شــوې پوهــه خپلــو هــم مســلكانو او هېوادوالــو تــه د ليكلــو او     

دا ټول له مسلك سره ارتباط دى، نو زه لـه           . ژباړلو په وسيله انتقالوم   
پـه څنـګ    . مسلك څخه لرې نه، بلكې مسلك ته خورا نږدې شوى يـم           

خـو دومـره نـه دى چـې زمـا           كې يو نيم نا مسلكي مصـروفيت هـم شـته            
  .مسلك دې متاثر كړي

تاســو يــو ليكــوال ډاكټــر يــا ډاكټــر ليكــوال يــې، لــه  
دواړو خــواو د پښــتنو ارواپوهنــه ښــه درمعلومــه ده،  
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څه فكر كوئ، چې په پښتني ټولنـه كـې د يـو ليكـوال             
لپاره د هيله مندۍ او نهيلۍ څـومره انـډول سـاتل پـه              

و ســتونزمن كــار دي او يــو ليكــوال بايــد پــه داســې يــ  
  چاپېريال كې خپل كار څه ډول پرمخ بوزي؟

كه موږ پښتني ټولنه په نظـر كـې ونيسـو او د روښـانفكره ليكوالـو                 
ددې علــت زمــا پــه نظــر  پــه . كــار دلتــه وڅېــړو، ډېــر د هيلــې وړ نــه دى 

زيـاتره دينـي علـوم او دينـي         . پښتنو كـې د لوسـتو وګـړو كمـوالى دى          
كه رښتيا را باندې وايې . ګه ګوريليكواالن او عالمانو ته په ښه ستر   

فكر كـوي چـې كتـاب لوسـتل د پيسـو د             . د ټولنې اړتيا نه احساسوي    
الس ته راوړلو لپاره دي او يا ځينې منفي انګېرنې چې ګونـدې سـړى               

خو له نېكـه مرغـه اوس پـه ځـوان           . له دين څخه لرې كوي او داسې نور       
 چــې دا كــول كــې لــه لوســت او ښــوونځي ســره ډېــره مينــه پيــدا شــوې   

ليكوال تـه هيلـه پيـداكوي، چـې اميـد دى راتلـونكى نسـل بـه د دوى              
  .قدر وكړي

بله ستره ستونزه چې زموږ په ټولنـه كـې ده، دوى هرڅـه د پيسـو پـه                   
تله  تلي، په دې مانا چې كه څـوك شـتمن و، هغـه هـر څـه دى، خـو كـه                        
ډېر ستر ليكوال وي، خو جيـب يـې خـالي و پـه پښـتني ټولنـه كـې يـې            

څوك ورسـره مرسـته نـه كـوي، د قـدر پـه سـترګه ورتـه نـه           . ويځاى نه   
  .ګوري او تر ټولو مهمه دا چې كتابونه يې نه رانيسي

بله ستونزه د تنظيمونـو پـه وخـت كـې او يـا د كمونسـتانو پـه وخـت               
كــې د خپلــو ځــانګړو اهــدافو  لپــاره د كتــابونو وړيــا وېشــل و، چــې     
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 پښــتانه اكثــرو پښــتانه د مفتــو كتــابونو روږدي شــوي دي، نــو اوس 
كتــابونو او ليكواالنــو تــه د شــك پــه ســترګه ګــوري، فكــر كــوي چــې  

  .ليكوال د دوى لپاره كومه نوې ستونزه زېږوي او ګرم هم نه دي
ددې راز ستونزو د حل لپاره بنسټيز كار په كـار دى، منطقـي څېـړل          
غواړي، چې په ډېر احتياط او ورو ورو دا ستونزه حل شي، خلكو ته              

 شي، چې د ټـولنې پـه پرمختـګ كـې د ليكوالـو پـه رول                  قناعت وركړ 
پــوه شــي، ملــي پــانګوال بايــد لــه ليكوالــو ســره مرســته وكــړي، ملــي  
ســوداګر وروزل شــي، د ښــوونې او روزنــې ســويه لــوړه كــړاى شــي، د  
لوستو شمېرنه لوړه كړاى شي، هغه منفي انګېرنې چې پـه ټولنـه كـې               

  .ه اهميت پوه شيدي له هغو سره مقاومت وشي او خلك د پوهې پ
اوس اوس خــو پښــتو ژبــې تــه پــه هــر ډګــر كــې خــورا 
  زيات كار كېږئ، تاسو دې كار ته څومره هيلې لرئ؟

كــه مــوږ پــه كيفيــت پســې ونــه ګرځــو او يــوازې كميــت پــه نظــر كــې   
ونيسو، خو ښه كار دى، خو زه ډارېـږم، چـې پښـتانه ډېـر احساسـاتي         

 سمالسـي ګټـې پـه       قوم دى، ډېر لنډ انـدي دي، دكـار همغـه شـېبې او             
نظر كې نيسي، هر اړخيزې اغېزې او عواقب يې نه سنجوي چـې دا د               

دوى . پښتنو د ټولو اوسنيو او پخوانيو تاريخي سـتونزو اسـاس دى           
په هر كار كې خورا له افراط نه كار اخلي، د كمونستانو په وخت كـې                
يې په برېتونو خولې پټې كـړې وي او د هجـرت پـه چاپېريـال كـې خـو                    

زه وايــم چــې . وو پښــتنو مســلمانۍ تــه ګوتــه پــه خــولې پــاتې   عــرب د
داسې نه شي، چې زموږ له دې روشنفكر قشر څخه هر څه پاتې وي او     

مـــوږ بايـــد وڅېـــړو چـــې    . يـــوازې د كتـــاب پـــر چـــاپولو بوخـــت وي    
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لوستونكي لري او كه نه؟ د كتابونو لسـت كـول يـا كتـارول نـه دي پـه                    
ر غوښـتنه بايـد پـه نظـر كـې           كار، د ټولنې او وګړو اړتيا، دځـوان قشـ         

  .ونيول شي
بلــه مســله د كتــاب كــره والــى دى، نــه دا چــې رنګــين پــوښ وركــړه،  

  .تكرار تكرار مطالب راغونډ كړه او په المارۍ كې يې كتار كړه
د افغانستان دننه د تعليمي نظام ګډوډېدل، د هجرت په چاپېريـال            

كــر كــې د پښــتنو ښــوونځيو نشــتوالى، هغــه ســتونزې دي چــې ژور ف 
ايـا دومـره كتابونـه چـې چـاپېږي، دوه درې كالـه وروسـته بـه                  . غواړي

لوســتونكي ولــري؟ لــومړى بايــد پــه ځــوان كــول او كوچنيــانو كــې د    
مطالعې شوق پيداشي، دهغـوى لـه خپلـې ژبـې سـره مينـه پيداشـي،                 

دوى له خپلې ژبـې بېخـي پـردي دي     . هغوى په خپله ژبه زده كړه وكړي      
كـې  ) سـكولونو (پرديو ښوونځيو   په  انان  افغان ځو . او ال پردي كېږي   

ــره        ــو دوم ــه شــي، ن ــيكالى ن ــا ل ــوه كرښــه لوســتى ي دي، ان د پښــتو ي
  . لوستونكي ولري% 50كتابونه چې چاپېږي لږ ترلږه خو 

موږ بايد په پښتنو كې د وړيا كتـاب الس تـه            . كتاب هر څوك اخلي   
ــه دى، چــې         ــا مقصــد دا ن ــه ورســوو، زم ــاى ت ــاولى كلچــر پ ــو ن راوړل

تي اړخ ته يې بايد ډېر پام وشي، مقصد مـې دادى چـې ټولنـه او                 تجار
وګړي ورته اړتيا ولري او د اړتيا لـه مخـې لوسـتونكي پيـدا كـړي او                   

  .خلك يې واخلي
كله كلـه پـه ځينـو ادبـي كړيـو كـې دا خبـرې راپورتـه                  
ــتو او     ــواد مېشــ ــو، هېــ ــور مېشــ ــږي، چــــې پېښــ كېــ



  

  

  80

لوديديځمېشتو افغانانو ترمنځ د فرهنګي او علمـي        
كار لپاره ملګرتوب ډېر ښه اړيكي ټينګ شـوي دي،          
دا بايــد وپالــل شــي او د ملــي ارمــان لپــاره تــرې كــار    
واخيســتل شــي، كــه څــوك د ځــاني ګټــو او يــا نــورو     
تمــايالتو لپــاره دا امكانــات وكــاروي، نــو دا اوســنى 
ــه رامنځتــه شــي،       ــه ټكنــى كــړي او ســتونزې ب بهيــر ب

ي چـې دا  ستاسو په نظر بايد په دې برخـه كـې څـه وشـ            
  كارونه نور هم ښه شي؟

ــواد         ــو كــې پېښــور مېشــتو، هې ــه دې وروســتيو وخت ــم پ رښــتيا ه
مېشــتو او لويديځمېشــتو افغانــانو تــرمنځ د خپــل فرهنــګ د ودې      
لپاره خورا مثبت بدلون رامنځ ته شوى او ددغې لـړۍ لـه بركتـه خـورا      
مهم اثار چاپ شوي او د پښتو ډېرو لېواالنو تـه د لوسـت مـواد برابـر                  

دا ډېر د قدر او درناوي كار دى، ټول افغانان يې بايد مننـه              . شوي دي 
په لويديځ كې په ډېره مشكله پيسې الس ته راځـي           . او درناوى وكړي  

او اكثره وګړي دومره بوخت وي، چې خپلې كورنۍ ته هم پـه مشـكل                
رسېږي، نو په دغسې ټولنه كې كـه داسـې زمـري راپيـدا كېـږي، چـې                  

نو زمـا پـه   . ته يې پام وي، دا ډېره ستره خبره ده خپل هېواد او فرهنګ     
نظر ددغو درنو هېوادوالو پاك او سپېڅلي احساسات بايد ټكني نه 
شي، بلكې نور هم قوي او غښتلي شـي، لـه هغـوى سـره بايـد مرسـته                   
وشي، چې هغه مالي امكانات چې د هغـوى پـه وسـيله برابرېـږي، پـه                 
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څـوك لـه دغـو سـپېڅلو     كه خداى ناخواسته  . ښو الرو كې ولګول شي    
احساساتو څخه بده ګټـه اخلـي او هغـه لكـه د تنظيمـي غنيمتونـو پـه                   
شان د خپلو چارو لپاره استعمالوي، دا زه خورا سـتر او نـه بښـونكى       

ځكه چې بيـا بـه د دې چـوپړ پـر رښـتينو خـدمتګارانو هـم           . خيانت ګڼم 
زما په انـد ښـه بـه دا وي، چـې دغـه مـالي مرسـتې                  . څوك باور نه كوي   

ايد د يو شخص پـه وسـيله نـه، بلكـې د يـوې جرګـې لـه الرې ولګـول                      ب
شي، د لګولو الرې يې دقيقـې وي او مرسـته كوونكـو تـه بايـد بېرتـه                  

  .رښتينى راپور وركړ شي
كه يو وارې دغـه بـې اعتبـاري رامنځتـه شـوه، نـه جبيـره كېـدونكې              
پايلې به ولري، نو هيله ده چې دواړه خواوې هغوى چې مرسـته كـوي               

غـــوى چـــې لـــه مرســـتې ګټـــه اخلـــي ، بايـــد صـــادق او موخـــه يـــې او ه
ــي     ــېڅ ډول شخصـ ــد هـ ــدمت وي، بايـ ــه خـ ــانو تـ ــتان او افغانـ افغانسـ

  .اغراض په هغې كې ذيدخل نه كړي
تاســې پــه راتلــونكي كــې د طبــي څېړنــو او چــاپ پــه 

  برخه كې څه پالن لرئ؟
څرنګه چې موږ كومه خاصه مالي منبع نه لرو، چې كلنۍ بودجه مو             

) كـور (ه وي، نو له همدې كبله كوم ځانګړى پالن هم نه لـرو، د               معلوم
له خوا دماشومانو د طبابت عملي الرښود كتاب تر ژباړې النـدې دى             

له خـوا د جنسـي مقاربـت لـه     . اى. ار.  له خوا تمويلېږي، د او     IAMچې  
الرې خورېدونكې ناروغۍ او ايډز يو كتاب هم پـه نظـر كـې دى چـې                  

هيله لرم چې ټول طبي كتابونـه د يـوې مرجعـې            . زه بايد پرې كار وكړم    
له الرې خپاره شي چې په دې ډول د ممكنه غلطيو مخـه ونيـول شـي،                 
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او طبي كره اصطالحات استعمال شي، كه كومه تكنيكـي نيمګړتيـا            
  .په كې وي هغه لرې شي

په علمي، فرهنګي او په نـورو هېوادنيـو چـارو كـې             
 ارامتيـا پـه     ستړيا او ستونزې ګالل د انسان د روحـي        

  برخه كې څومره اغېزمن دي؟
ــزه، د      ــه غميـ ــووليت، روانـ ــاس او مسـ ــي احسـ ــه، ملـ ــواد مينـ د هېـ
افغانــانو معصــوميت او بېــوزلي، د هجــرت نــاخوالې او پــه لســګونو 
نور عوامل انسان دې ته هڅوي چې څه يې له السه كېږي خپـل هېـواد       

 څښتن شكر   زه د هر كار په ترسره كولو د لوى        . او هېوادوالو ته وكړي   
ښكاره ده چې د . او مننه پرځاى كوم چې د يو څه كولو توان يې راكړى 

هر كار ښه پايله سړي ته روحي ارامتيا ور پـه برخـه كـوي، خـو لـه بـده                    
مرغــه پــه افغانســتان كــې ګــډوډ حــاالت او بــې ثبــاتي او د هجــرت پــه  
چاپېريــال كــې د هــېڅ ډول حقوقــو نشــتوالى ځينــې وخــت د روحــي        

تـه بـه يـو كـار پـه          . اى روحي سـتونزې سـړي تـه راوالړوي        ارامتيا پر ځ  
خورا زحمت او زيار سر ته ورسوې او له نورو به ددې توقع كوې، چې     
ستا د كار درنـاوى بـه وكـړي او يـا بـه پـه كـې يـو څـه برخـه واخلـي خـو               

د بېلګـې  . ځينې وخت داسې پېښېږي چې يو كار سړي ته ستونزه شي     
 شينواري كتاب چې هغوى پـرې       په ډول د محترم ډاكټر صاحب ناصر      

ډېر تكليف ايستلى و او تر خورا زحمـت او زيـار وروسـته مـوږ چـاپ                  
 ټوكه د ننګرهار د طب پوهنځي ته تقريباً يو          470كړ، له هغې څخه مو      

نيم كال مخكې واستول، خو يو ټوك يـې هـم د طـب زده كوونكيـو تـه                 
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او فكر تراوسه نه دى وركړ شوى، چې زما احساس يې خورا ژوبل كړ             
كوم چـې پوهانـد صـاحب بـه هـم روحـاً ډېـر ځورېـدالى وي، همـدا راز                     
ځينې وختونه سړى ډول ډول خبرې اوري چـې روحـاً نـا ارامـه كېـږي،                 
خو پـه هـر صـورت، زه د خپـل هېـواد او هېوادوالـو لپـاره يـو څـه كـوم             

  .روحاً ارام او ځان سوكاله احساسوم
او ښــه بــه وي چــې تاســو د خپلــو كــارونو د ښــه اوډن  

سمبالښــت لپــاره د پښــتنو ليكوالــو، ډاكټرانــو يــوه    
جرګه جوړه كړئ چې كارونه مـو لـه انفـرادي حالـت نـه           

  ډله ييز حالته واوړي؟
زه چـې هـر كـار     . رښتيا هم له يوه سر څخه دوه او له دوو درې ښـه دي             

كوم له مسلكي خلكو سره پرې خبرې كوم، خو رښتيا هم داسې جرګه             
، چـې پـه ګـډه تصـميم ونيسـو، زه د داسـې        ګۍ ال تراوسه مـوږ نـه لـرو        

همفكرو او سپېڅلو هم مسلكانو په لټه كې يم چـې هـدف يـې يـوازې                 
او يوازې انسانيت، افغانيت او اسالم ته خـدمت وي، هـر څـوك چـې                

  .دغه احساس ولري، زموږ د زړه دروازې ورته پرانيستې دي
  دخپل دردېدلي ولس او هېواد لپاره څه هيلې لرې؟

لي ولس او هېواد لپاره زما هيله لكه د نورو ځورېدلو           دخپل دردېد 
كړېـــدلو، مهـــاجرو افغانـــانو پـــه څېـــره ده، يـــو هوســـا، يومـــوټى،        
پرمختلالى او سـوكاله افغانسـتان چـې ټـول افغانـان پـه كـې پرتـه لـه                  
كومې ستونزې، تبعيض او جګـړې ژونـد وكـړاى شـي، بشـپړه فـردي                

ه وګــوري او لــه خپلــواكي پــه كــې وي، ګاونــډيان مــو پــه حســرت راتــ  
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لويديزې نړۍ خلك د كار او علم د ترالسه كولو لپاره زموږ هېواد تـه         
ټولو پښتنو ته په خپله ژبه هرڅه موجود وي، خپل كورګى مـو        . راشي

نورې نړۍ سـره انسـاني او لـه اسـالمي           . جوړ وي او چاته محتاج نه يو      
غښــتلى او قــوي  . هېوادونــو ســره د ورورۍ لــه مخــې مرســته وكــړو     

نړيـوال د   .  ولرو، چې په هرځـاى كـې د افغـان پوښـتنه وكـړي              حكومت
افغان نوم په قدر او عزت ياد كړي، او ګاونډيان مو ويـاړ وكـړي چـې                
  .زموږ په ګاونډ كې دي، نړيوال ماركېټونه له افغاني موادو ډك وي

د بېالبېلو مسلكونو خاوندان په ليكنۍ پښتو كـې    
ــره او ســمه       ــه ك ــري، ليكنــۍ ژب ــه ســتونزې ل ــو څ ــه ي  ن

كاروي، خو ځينې ليكوال بيا په قصـدي ډول د كـره،            
نږه او معياري پښتو له كـارولو ډډه كـوي، خـو تاسـو              
په ژبنۍ او ليكنۍ برخـه كـې ښـه كـره او معيـاري ژبـه                 

ــه وي چـــې د    ــه نـ ــه بـ ــاروئ، ښـ ــلكونو كـ بېالبېلـــو مسـ
خاوندان او بېالبېل ليكوال پـه ژبنـۍ او ليكنـۍ برخـه             

 چـې د ګـډوډۍ مخـه    ،ړيكې د ژبپوهانو الره تعقيب كـ      
  ونيول شي؟

هر څه چې كره او سټنډرډ وي، ډېر وګړي ترې مستفيد كېدالى شـي،              
دناكره ژبې استعمال لوستونكو ته سـتونزې راوالړوي، يـو ځـاى بـه يـو              

نـو دا پـه ځـانګړي ډول        . څه يو ډول ليكل شوي وي او بل ځاى به بـل ډول            
يـداكوي، نـو ددې     هغوى ته چې له ژبې سره دومره بلد نـه وي، مشـكل پ             
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ستونزې د له منځۀ وړلو لپاره بايد هڅه وشـي، چـې يـو او كـره ليكـدود             
هغوى چې كره ليكـدود لـه       . مروج او ټول د قلم خاوندان يې مراعت كړي        

نــاخبرۍ څخــه نــه كــاروي، ورو ورو اصــالح كېــږي، خــو هغــوى چــې ښــه 
پــوهېږي، ســم كــار پرېــږدي او ناســمه ليكنــه كــوي بيــاخو جــرم دى او لــه 

ددغسو ليكنو بايد تر خپله وسه مخه ونيول شي . لې ژبې سره خيانتخپ
د موضوع علـت  . او له ليكوالو سره يې خبرې وشي چې ولې دا كار كوي   

بايد څرګند او په حل كې يې كوښښ وشي، ژبه د يو سړي نـه ده، ژبـه پـه            
ولس پورې اړه لري، نو د ولس پـه سـترګو كـې خـاورې شـيندل او نـاكره                  

  .ل نه بښونكى عمل دىژبه استعمالو
پاتې شوه د نږه پښتو خبره، دا هم سپېڅلى كار دى، خو دومره ضرور              
نه دى چې پرته لـه هغـې دې ليكـل ناشـوني وي او يـا بايـد حتمـاً نـږه ژبـه             

زما په اند په اوسنيو شرايطو كې چې پښتانه ټلويزيون نـه     . وكارول شي 
ه كړاى شي، نو ځينـې      لري، راډيو نه لري، اخبار نه لري، چې نږه ژبه عام          

وخت نږه ژبه د ګټې پرځاى تاوان كوي، ځكه لوستونكى له ډېرو نا اشنا 
 نـو كـه پـه يـوه جملـه كـې دغـه نـوي او نـا اشـنا                      ،لغتونو سره مخامخېږي  

ځينـې  . لغتونه ډېر شي، لوستونكى ترې بيا مفهـوم نـه شـي اخيسـتالى             
خو .  وړ ديدرانه ليكواالن چې د نږه ژبې پلوي كوي، هڅې يې د ستايلو

كله كله داسې هم كېږي، چې د دغو درنو ليكواالنـو يـوازې د كتـاب پـه                  
پښتۍ نـوم كـافي دى، چـې څـوك كتـاب تـه دګوتـو وروړلـو جرئـت ونـه                      

زه د نږه ژبې سر سخت پلوي يم، خو نه په اوسنيو شرايطو كې، هـر    . كړي
څه بايد د وخت دغوښتنو او شرايطو په نظر كې نيولو سـره پـرمخ يـوړل                 

لكه څرنګه چې مې مخكې وويل، موږ كومې داسې تلويزيـوني او    . شي



  

  

  86

يا راډيويي خپرونې نه لرو چې د هغې په وسيله په يو وخت يو نوى جوړ                
شوى لغت يا يوه نوې اصطالح ټولو پښتنو ته پر يو وخت  ورسېږي ، نو 
دا نږه پښتو به د يوې لهجې په څېر منزوي پاتې شي، په ورو ورو هر څه                 

دي، پــه دايــرة المعــارفونو، ډيكشــنريو كــې دې اوس ځــاى   كېــدونكي 
ــه ورســره          ــه راوځــي او خلــك ب ــدان ت ــا بــه ورو ورو مي پرځــاى شــي، بي
بلـدېږي، زه خـو د محتـرم ګـوهر رحمـن ګـوهر د كتـاب يـو مـخ هـم نـه شـم             
لوستالى، په داسې حال كې چې هغـه كتـاب د دې لپـاره لـيكالى، چـې                  

  .ولوستل شي او داسې نور
ــو د    د پښــتو ژبــې د  ــه دكــار كول  پرمختــګ او هغــې ت

  څرنګوالي په باب څه نظر لرئ؟
زما په نظر بايد اساسات غښتلي شي، د پښتنو كوچنيانو لپاره بايـد    
په خپله ژبه وړكتونونه، ښوونځي او پښـتون چاپېريـال وي، د ځوانـانو           
لپاره بايد پښتون چاپېريال، پښتو ښوونځي او پوهنځي او د اړتيـا وړ             

د ملي پانګوالو پـام بايـد       .  خپرونې او كتابونه موجود وي     پښتو راز راز  
دې ټكــي تــه راواړول شــي، لــه يــو څــه مرســتې څخــه چــې د پښــتو ژبــې د 
پرمختګ لپاره يې مينه وال وركوي بايد ښه، سـمه او پـه صـداقت ګټـه                 

  .پورته شي
لويــان ځوانــانو تــه او ځوانــان لويــانو تــه غــوږ كېــږدي، احساســات او  

 پرېښودل شي او په صداقت سره خدمت ته مال          شخصي اغراض يو خوا   
صــداقت، رښــتينولي او د زړه لــه كــومې مينــه هغــه اساســي   . وتــړل شــي

  .توكي دي، چې د هر څه لپاره الر پرانيزي
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لكه څنګه چې مـوږ خبـر يـو تاسـو د يـوې پښـتو طبـي         
ډيكشنرۍ د جوړولو كار پيل كړى و، دا كـار كـوم حـد              

  ى دى؟ته رسېدال
ېر پخوا د پښتو طبي ډيكشنرۍ كار پيل كړى دى او           رښتيا هم ما له ډ    

زمــا د ژونــد ســتر هــدف همدغــه دى، خــو دا ډېــر مشــكل كــار دى، ارام    
چاپېريال او صادق ملګري غواړي، ما تر ډېرې اندازې مواد برابر كـړي             
دي، خو نور كارونه راباندې دومره ډېر شوي، چې دا كار تقريباً اوس په 

د پښـــتو ســـټنډرډ كمپيـــوټري پروګـــرام  منتظـــر يـــم چـــې . ټپـــه والړ دى
رامنځته شي، ځكه چې بيا به پـه اسـانۍ پـه كمپيـوټر كـې تـرې هـم ګټـه                      

 پـه شـاوخوا كـې د مختلفـو ژبـو       30تر اوسه مـا تقريبـاً د        . اخيستل كېږي 
 كـې طبـي     CD زيات پـه     15طبي او غير طبي ډكشنرۍ او قاموسونه، له         

بـي مـواد راپيـدا      ډيكشنرۍ او قاموسونه او د پښتو ډېـر چـاپ شـوي ط            
كړي دي، چې له دې ټولو څخه په ګټـې او د لـوى رب پـه مرسـته زه هيلـه             

  .لرم چې وكوالى شم، د ژوند دا ستر هدف پوره كړم
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هم مهاجره )) ژوندۍ اكاډمۍ(( 
  شوه

  
سرمحقق زلمى هېوادمل د افغانستان يو سـتر ليكـوال          
او څېړونكى دى، چې د خپل دېرشكلن فرهنګي ژوند پـه           

كې يـې پـه خپلوهڅـو       بهير  
د ډېرې ستاينې او يادونې     
  .وړ كارونه تر سره كړي دي

ســـــر څېړونكـــــي زلمـــــي 
هېوادمـــل تراوســـه پـــورې  
يوازې په كابل كې خپل او      

  .عنوانه اثار چاپ كړي دي) 250(د نورو ليكوالو 
په پېښور كې يې د خپل اتـه كلـن ژونـد پـه بهيـر كـې هـم                    

ــر     ــو ت ــورو افغــان ليكوال ــات  ) 100(خپــل او د ن ــو زي عنوان
كه د  . پوهنيز څېړنيز، ادبي او تاريخي اثار چاپ كړي دي        

هېوادمل صاحب ورځينى ژوند محاسبه كـړو، نـو دوه پـر     
د هېـواد دا  . درې برخې يې پر څېړنيز كـار تېـرې شـوې دي         
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نوميالى ليكوال په دې وروستيو وختونو كې يو ځل بيـا           
لمـن  له مهاجرت نه مهـاجرت تـه اړ شـو، د يـوه اوږده سـفر            

د ســفر تــر پيــل دمخــه مــوږ لــه وخــت نــه ګټــه    . يــې ونيولــه
واخيسته او يوه مركه مو ورسره وكړه چې دلتـه يـې درنـو              

، دا مركــه د هيلــې مجلــې د  لوســتونكو تــه وړانــدې كــوو 
 .ل كال په څلورمه ګڼه كې خپره شوې ده1378

لكه څنګه چې موږ ته څرګنده ده تاسې په دې ورځو           
څــه ډول احســاس  . يــولېكــې د يــوه اوږده ســفر لمــن ن  

كوئ چې دا سفر به له عاطفي پلوه درتـه څـومره ګـران              
  پرېوزي؟

ستا دلومړنۍ پوښتنې په غبرګون كې كـه زه څـه           ! ګران يون صاحب  
ووايم، نو ضرور به كليشه يي، تصنعي او متحـد المـالې خبـرې وي،             
چې هر غرب تـه روان افغـان يـې وايـي، خـو چـې كلـه يـې د هغـو ځـايو                         

نــو نــه بيــا هغــه خبــرې وي او نــه يــې لــه هېــواد او . لــه شــيخــواږه تــر خو
خلكو سره هغه تعهدونه، نو ځكه زه د دې پوښـتنې ځـواب مسـكوت               

  .پرېږدم
لـــه كابلـــه پېښـــور تـــه مهـــاجرت او لـــه پېښـــوره بيـــا 
  جرمني ته مهاجرت ترمنځ درته تفاوت ښكاري؟
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لــه كابلــه پېښــور تــه راتــګ هــم راتــه لــومړى ګــران و، خــو چــې كلــه     
 ما لپاره هېڅ شى هم بېګانه نه و، لكـه د يـوې ځمكـې لـه يـوې                    راغلم،

يـا پـه بلـه وينـا د پښـتنو لـه يـوې            . برخې چې سړى بلې هغې ته الړ شـي        
  .فرهنګي حوزې څخه بلې ته ورتګ سړي ته ګران نه پرېوزي

په دې كې شك نه شته چې د پېښور د استوګنې پـه لومړيـو كلونـو                 
ه د تـګ ډېـره تلوسـه وه، خـو د       كې مـو كابـل او د هېـواد نـورو برخـو تـ              

ټوپكيانو له وېرې نه شو تلـالى، پـه وروسـتيو كلونـو كـې دا مشـكل             
د افغانسـتان بېالبېلـو برخـو تـه د تـګ راتـګ مشـكل هـم                  . هم حل شو  

پر دې اساس نو په پېښور كې د اسـتوګنې پـه دوران كـې مـا                 . رفع شو 
ه له وطنـه د بېلتـون احسـاس نـه دى كـړى، خـو جرمنـي تـه تـګ او هلتـ                

  .اوسېدنه له اصل نه د سړي د جال كولو مانا لري
ان د حكومـت پـه لګښـت پـه          تهـ ل كـال د افغانسـ      1370 /م1991زه پر   

رســـمي ډول جرمنـــي تـــه تللـــى وم، پـــه رښـــتيا چـــې جرمنـــي زمـــوږ د    
دوه اوونـۍ   . زيارصاحب په وينا دومره پاك و، لكه چې يې څټلى وي          

ده زيـاتې وې او د      مې پكې تېـرې كـړې، د پـاتې كېـدو بلنـې هـم لـه حـ                  
پاتې كېدو لپاره هېڅ خنډ هم نه و، خو كه رښتيا درته ووايـم، چـې زه                 

دا . يې جذب نه شـوم كـړاى او تـر دوو هفتـو بېرتـه افغانسـتان تـه الړم                   
چې اوس څه پېښ دي چې له خپلـه اصـله ځـان بېلـوم او پـه ډېـر ګرانـو                      
الرو هماغـــه هېـــواد تـــه ځـــم؟ پـــه دې تـــه او ستاســـو د مجلـــې اكثـــره    

  .لوستونكي پوهېږي
څومره چې موږ ته معلومـه ده، ستاسـې شخصـيت،           
انـــد، ژونـــد د افغـــاني مينـــې او د افغـــاني ټـــولنې لـــه 
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لــه لوېــديزې ټــولنې ســره بــه  . ځــانګړنو څخــه جــوړ دى
  څومره توافق وكړاى شئ؟

زما په پوهه هر افغان چې سـن يـې لـه پنځـۀ دېرشـو او يـا څلوېښـتو                     
و ټولنو كې يې د جذب شرايط ډېر   لوړ وي، كه هغه غرب ته ځي په هغ        

ښايي له ځينو استثناوو پرته د دغو سنونو لرونكي افغانـان د            . لږ دي 
زمـا سـن اوس د جـذب لـه     . غربي ټولنو ټول كړه وړه خپل نه كـړاى شـي      

شــرايطو وتــى دى او د توافــق پــه اړه بايــد درتــه ووايــم چــې څــو كالــه    
ه ډهلـي پوهنتـون     پـ . دمخه زه له خپلې كورنۍ سره هندوستان تـه الړم         

كې مې د لوړو تحصيالتو لپاره داخله هم واخيسته، له مـا سـره يـې د             
ال انډيا راډيو ډهلي په پښتو څانګه كې د مقـررۍ وعـده هـم كـړې وه                  
او ماشــومانو تــه مــې د ملګــرو ملتونــو د مهــاجرو د ادارې لــه خــوا د    
مهاجرت د منل كېدو شرايط هم اماده شوي وو، مګر توافق مـې ونـه               

ى شــو پــه دوو مياشــتو كــې بېرتــه كابــل تــه راغلــو هــر څــه مــو          كــړا
دا چې ما په هندي شرقي ټولنه كـې توافـق ونـه كـړاى شـو،                 . پرېښودل

نو له غربي ټولنې سـره توافـق راتـه ګـران ايسـي، خـو كلـه كلـه د ژونـد            
  .اړتياوې سړى د زهرو ګوټ ته هم اړ كاندي

پــه كابــل كــې ستاســو فرهنګــي هڅــو او څېړنيــزو       
 يو تثبيت شوى مقام درلود او ټولنې ته يـې           خدمتونو

ګټه خورا څرګنـده وه، نـو ځكـه زمـوږ ځينـو ليكوالـو               
)) ژونــدۍ اكــاډمۍ(( تاســې تــه د انصــاف لــه مخــې د 



  

  

  92

لقب دركړى و، په پېښور كې هم ستاسې هڅو د يوې           
ژونــدۍ اكــاډمۍ حيثيــت درلــود، څــه فكــر كــوئ پــه    
جرمنــي كــې بــه هــم ستاســې فرهنګــي خدمتونــه پــه        

  ډول وي؟همدې 
دا بـه مخكـې لـه    . شرايط بـه هـر څـه روښـانه كـړي         ! ګران يون صاحب  

ښايي د . وخته وي كه زه ووايم چې جرمني ته ورسېږم، نو زه به دا كوم         
كار ښه شرايط راته برابر شي، چې له كابل او پېښوره هلته ډېر او ښه               
كار وكړم او دا هم له امكانه ليرې نه ده، چې شرايط مې د يوې كـوټې                 

ه كونج كې كښېنوي او د هـېڅ كـار او فعاليـت مجـال رانـه كـړي، لـه                     پ
كابلــه راســره ځينــې پــروژې وې، چــې څــه مــې پــه پېښــور كــې دلــوى     

  .په فضل بشپړې كړې او دوه يې پاتې دي) ج(خداى
البتــه نظــم د (پــه دې دوو پــروژو كــې يــو د پښــتو نظــم داســتان دى    

 ې لـه معمـول    پېښوريو وروڼو په اصطالح نه، بلكـې د شـرقي فرهنـګ           
ددې . او بل د فرهنـګ ادبيـات پښـتو څلـورم ټـوك            ) اصطالح سره سم  

هيله ده چې د اروپا پـه       . دواړو كتابونو لپاره ما څه مواد ټول كړي دي        
كتابتونو كې د مطالعې له زمينو سره سم دا دواړه كتابونـه هـم بشـپړ                

  .كړاى شم
ع د پښــتو ود فرهنــګ ادبيــات پښــتو د څلــورم ټــوك اصــلي موضــ   

و ختيځپوهانو پېژندنه او د دوى دكـارونو معرفـي ده او پـه پـاى                پوه
  .كې يې د دريو چاپ شويو ټوكونو بشپړوونكې برخې راځي
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پر دې سربېره مې د مركزي اسيا له ولسونو سره دپښتنو دفرهنګي            
روابطو د څېړلو پـر موضـوع هـم څـه اسـناد راټـول كـړي دي، كـه لـوى                      

  .م بشپړه كړمتوفيق راكړ ښايي دا پروژه ه) ج(خداى
ډول تاسې له هېـواده د مسـلكي        ) عمومي(په ټوليز   

  كادرونو د وتلو بهير څنګه ارزوئ؟
زمـــا پـــه پوهـــه پـــر مســـلكي كـــادرونو ســـربېره لـــه هېـــواده دعـــادي 

. اوسېدونكيو له وتلو سره زموږ ټولنه خپل كفايتونه له السه وركوي          
 تــه پــه ټولنــه كــې د فقــر، بــدبختۍ، بېكــارۍ او بېروزګــارۍ خپرېــدو 

دا چې مسلكي كادرونه له هېواده وځي، ورسره د        . زمينه مساعدېږي 
هېــواد ټــول اقتصــادي، اجتمــاعي، فرهنګــي او نــور بنســټونه يــا لــه    

لـه  . لـه موثريتـه لـوېږي     . ركود سره مخ كېږي او كـه بشـپړ ركـود نـه وي             
د دې . هېواده د خلكو وتل نن زموږ د هېواد لپاره يوه سـتره غميـزه ده            

ــږ تعــداد ښــايي بېرتــه راشــي   وتليــو خلكــو ډ  هغــه هــم د كورنيــو  . ېــر ل
روزنـه يـې غربـي      . هغه ځوانان چې په غرب كې ستر شـوي دي         . مشران
  .د هغوى راتګ ستونزمن څه چې ناممكن برېښي. ده

پر دې سربېره د هېواد دننه او له هېواده باندې د افغانستان لپاره د     
 پوهنتونونـو څخـه     كادرونو روزل دپخوا په څېر نه دي، د هېواد دننـه          

چې هم ځوانان فارغېږي، د سند په ترالسه كولو سره يا نورو هېـوادو             
ته ځي او كه هلته الړ نه شي د هېواد دننه په دولتـي ادارو كـې كـار نـه                     
كوي، بلكې زيار باسي چې په پېښور او كوټه كـې پـه افغـاني او بـين        

 نـو د  المللي غير دولتي موسسـو كـې ځانتـه كارونـه ولټـوي او كـه نـه              
  .كې په كار پسې ګرځي) غير دولتي موسسو(هېواد دننه انجيوګانو 
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زما په پوهـه غيـر دولتـي موسسـو هـم لـه كـادرونو نـه د افغانسـتان                     
دولتي ښوونكي، انجينران او نـور فرهنګـي كسـان چـې پـه دغـو بـين               
المللي او افغاني غير دولتي موسسو كې په ډېرو ښو معاشـونو كـار              

 بېرته افغاني دولتي موسسو تـه راونـه ګرځـي،           كوي، تر هغه وخته به    
  .تر هغې چې دا موسسې فعالې وي

م كال په اكتوبر كـې يـو تنظيمـي مشـر د     1993ښه مې په ياد دي؛ د       
دوكتور صاحب كه د افغانسـتان    : (( كابل پوهنتون يو استاد ته وويل     

په خارجه وزارت كې كار كـوې، نـو د يـوې سياسـي څـانګې مـديريت             
انګرېـزي دې ښـه زده   . ا پـه امريكـا كـې تحصـيل كـړى دى     تـ . به در كړو 

  .))ده، تا ته خارجه وزارت ډېر ضرورت لري
اســتاد لــه تنظيمــي مشــر نــه لــومړى پوښــتنه وكــړه چــې معــاش يــې    

  څومره دى؟
څـه چـې    . د افغانستان معاشـونه دي    : (( تنظيمي مشر بيا ورته وويل    

مـا  ! صاحب      (( : ټول اخلي ته به يې هم اخلې؟؛ استاد بيا ورته وويل 
تـــه پـــه فالنـــۍ غيـــر دولتـــي موسســـه كـــې د مياشـــتې پېـــنځلس زره  
ــي      ــه وزارت د سياسـ ــتان د خارجـ ــې د افغانسـ ــوي، چـ ــدارې راكـ كالـ
مديريت د يو كال معاش دومـره نـه كېـږي، نـو زه څنګـه كـوالى شـم دا              

  .))معاش پرېږدم او په جنګونو كې كابل ته الړ شم
تاد لـه دې خبـرو دې نتيجـې تـه           د تنظيمي مشـر او د پوهنتـون د اسـ          

ورسېدم، چې د غير دولتي موسسو په ډبلو معاشونو اموختـه شـوي             
افغانان خپلو پخوانيو كارونو او يا دهېواد نورو موسسو ته بېرته نه            

  .ګرځي
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ځينې كسـان پـه دې نظـر دي چـې كـه ځينـې ليكـوال                 
بهر ته هم الړ شي، د فرهنګي خدمت وړتيا له السه نـه     

ېلګې يې په جرمني كې زريـن انځـور         وركوي، غوره ب  
او پــه ډنمــارك كــې عبــدالمالك بېكســيار او ځينــې   
نور په نورو هېوادونو كې دي چې په كم وخت كې يې            
ــه نظــر دا       ــړل، ستاســې پ ــه وك ــر فرهنګــي خدمتون ډې

  مسئله څنګه ده؟
فرهنګي كار چې د هر چا له خوا پـه هرځـاى كـې وشـي، پـه زياتـه پـه          

ځكـه  . ډېرې يادونې او زياتې مننې وړ دى      اوسنيو شرايطو كې هغه د      
هغــه . زمــوږ فرهنــګ تــر هــر بــل وختــه اوس زيــات كــار تــه اړتيــا لــري    

افغانان چې په اروپا كې ناست دي، خپله هم كار كوي او نور افغانان            
هم هڅوي چې په فرهنګي كار كې برخه واخلي، افغانـان بايـد د دغـو                

بېكســيار، جمــال ښــاغليو انځــور، . كســانو ډېــر ډېــر درنــاوى وكــړي 
رحمــن، خليــل الــرحمن رســولي، اجمــل روهــي، خوشــال روهــي، امــام 
الــدين ســاپي، پــه لنــدن كــې ايمــل پســرلي، پــه هالينــډ كــې ښــاغليو    
حميدي، ټكور، په هند كې پوهندوى عبدالخالق رشيد او په مسكو 
كې استاد نوميالي، ارمـان، دوكتـور لطيـف بهانـد، عـارف خـزان او                

ارونه كړي دي او يا يـې كـوي دا ټـول زمـوږ د               نورو ښاغليو چې كوم ك    
ــزمن دي    ــه وده كــې اغې ــوږ د    . فرهنــګ پ ــه زم ــارونو پايښــت ب د دې ك

  .فرهنګ په بډاينه كې خپل ځانګړى مقام ولري
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زموږ ځينې ليكوال او تحصيل كـړي اشـخاص چـې            
په تېرو اوو اتو كلونو كې په هېـواد كـې پـاتې شـول،               

ول، خـو يـو   هم له ذهنـي او فزيكـي پلـوه اسـتهالك شـ        
شمېر چې نورو ټولنو ته الړل هلته حل شول، ستاسې           
په اند په دغو دوو الرو او حاالتو كې بايـد كومـه الره      

  انتخاب شي؟
هغه ښاغلي چې په نورو هېوادونو كې حل شوي، بيا يې غـږ نـه دى                
ــول       اورېــدل شــوى او هغــه ښــاغلي چــې پــه هېــواد كــې پــاتې دي او ټ

د يـوې مـړۍ ډوډۍ د پيـداكولو لپـاره     استعدادونه او فزيكي قوه يې   
ــانمن دي   . اســتهالكېږي ــاره زي ــوږ لپ ــې زم ــه ي دا اوســني . دواړه حالت

د دې سبب شول چـې د  . ناوړه شرايط چې زموږ پر خلكو تحميل شوي  
فرهنــګ د موسســې ډېــر كــار كــوونكي د هېــواد دننــه او تــر هېــواد د    

كولو باندې خپله اصلي پېشـه پرېـږدي او كـورنۍ تـه د ډوډۍ د پيـدا                
  .لپاره پر نورو كارونو اخته شي

په دې دوران كې زموږ ډېرو فرهنګياليو خپل صالحيتونه لـه السـه             
د فرهنګ د موسسې د بېالبېلو څانګو هغه كاركوونكي چـې           . وركړل

زمــا پــه پوهــه د ډېــرې ســتاينې او  . ال تراوســه د هېــواد دننــه پــاتې دي 
 مړولـو لپـاره     دوى كه اوس د خپلـو كورنيـو د خېټـې          . شاباسۍ وړ دي  

نورو كارونو ته الس اچوي، د نور كار ترڅنګه له خپلـو موسسـو سـره          
كــه يــو ځــل د لــوى . هــم تــړاو لــري، اړيكــې يــې تــرې نــه دي پــرې شــوي 



  

  

  97

په فضل دنيا رڼا شوه او د هېـواد دننـه د فرهنګـي موسسـو         ) ج(خداى
بيا رغونه پيل شوه او په بنسټيز ډول دا موسسې بېرته فعالې شوې،             

امـا  . واد دننه فرهنګيان به ځانونه بېرته ډېر ژر عيار كړاى شي          نو د هې  
هغه فرهنګيان چې له هېواده بهر له خپلې پېشـې لـرې پـه نـورو چـارو                  
بوخت دي، له خپلو اصلي كارونو سره د دوى بېرته پيوسـتون يـو څـه              

  .ستونزمن كار دى
لكـــه څنګـــه چـــې مـــوږ تـــه معلومـــه ده، د اوالدونـــو  

نــو دوســتانو ټينګــار تاســې عــاطفي فشــار او ان د ځي
دې ته مجبور كړي ياست چې جرمني تـه سـفر وكـړئ،     
د بېرته راتګ په باب دې په ذهن كـې كـوم پـالن جـوړ                 

  كړى دى؟
ــورو          ــو ن ــه او خپل ــه مات ــي ن ــه جرمن ــل ل ــه ت ارواښــاد اســتاد روهــي ب
دوستانو ته په ليكنو كې ليكل چې كله په هېواد كې انساني كرامـت              

شي، نو بيـا دې تـه نـه ګـورو چـې پـه كابـل كـې                ته د درناوي فضا پيدا      
څوك پـر تخـت ناسـت دى، سمالسـي را روانېـږو او شـپه هـم هلتـه نـه                      

خو موږ وليدل چې د هغوى د ژوند تر پايه داسې فضا په هېـواد               . كوو
كې مساعده نه شوه او استاد په لرېتوب كې د هېواد پـه ارمـان  هلتـه                  

  .په جرمني كې ساه وركړه
دې زمـا لـه تـګ سـره سـم پـه            ) ج(ايم چـې لـوى خـداى      زه هم دا درته و    

هېــواد كــې د ســولې، امنيــت او د ټولــو افغانــانو لپــاره د ژونــد فضــا   
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مياشـت بـه هـم تېـره نـه كـړو او بېرتـه بـه لـه كـورنۍ سـره                       . راپيدا كـړي  
  .راشو

اما كـه شـرايط همداسـې دوام وكـړي او مـوږ د بچيـانو د روزنـې او                    
و، نـو پـه هغـه صـورت كـې د بېرتـه              نورو اړتياوو پر بنـا هلتـه پـاتې شـ          

ــداكوي، اوس دا نــه ده        ــه اســنادو ســره اړه پي راتــګ مســاله د ســفر ل
معلومه چې موږ ته د المان حكومـت كلـه پـه افغـاني پاسـپورټ ويـزه                  
راكوي؟ البته كه دغسې اسناد ترالسه كړم، او په اقتصـادي لحـاظ د           

  .سفر وړتيا ولرم، نو ضرور به په خير بېرته راځم
ور او ان كابل كې دې ګڼ شمېر ليكـوال او د            په پېښ 

كتــاب مينــوال پــه وړيــا كتــابونو روږدي كــړي وو او    
ــه صــدقه (( ــه دومــره    )) جاري ــه، هلتــه خــو ب دې وركول

  كتابونه نه وي، السونه به دې خارښت ونه كړي؟
پــه كابــل او پــه  . ډېــره ښــه پوښــتنه دې كــړې ده ! ګــران يــون صــاحب 

 وېـش لپـاره كومـه هڅـه كولــه،     پېښـور كـې چـې مـا د كتـابونو د وړيــا     
ــابونو د       ــاتره ليكــوال او شــاعران د كت هــدف مــې دا و، چــې زمــوږ زي

كه زه وكـوالى شـم، دوى تـه وړيـا كتابونـه برابـر               . اخيستو وس نه لري   
په دې لړ كې به له ليكوالو       . كړم، نو به مې دوى ته څه خدمت كړى وي         

  .رسېدلپرته ځينو نورو كتاب لوستونكيو ته هم وړيا كتابونه 
زه خپله هم دا فكر كوم، چې پـه جرمنـي كـې بـه څنګـه كـوم، تـه دعـا                       
كــوه، چــې هلتــه هــم داســې شــرايط برابــر شــي، چــې زه خلكــو تــه وړيــا  

  .كتابونه وركړاى شم
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په ملي مسايلو كې خو دې په كابل او پېښور كې له          
ډېر زيات احتياط نه كار اخيست، په جرمني او ټولـه           

ج ته رسېدلي دي، هلته بـه       اروپا كې خو دا مسايل او     
  هم ستاسې پاليسي پر همدې بنسټ والړه وي؟

په ملي مسايلو كې له احتياطه كار اخيستل زما په خټه كې            ! ګرانه
دا كـار زه لـه ډاره او يـا لـه مضـره احتياطـه  نـه كـوم،                     . اخښل شوي دي  

بلكې زما دا عقيده ده چې په دې مسله كې افراطـي عمـل د هېـواد او                  
دا كار كه هر څوك له هرې خوا كوي، زمـا پـه             .  كار نه دى   خلكو په ګټه  

  .عقيده سم كار نه دى
زه به په خير په جرمني كې هـم دا پاليسـي تعقيبـوم، نـور چـې څـوك          

  .څه كوي خپله خوښه يې ده
په پېښور كـې دې د نـورو ګڼـو كـارونو ترڅنـګ څـو                

د (درانــه څېړنيــز كارونــه ترســره كــړل چــې پــه دې كــې   
ــه ســو   ــهپښــتو نثــر ات ــه هنــد كــې د پښــتو   ( او )ه كال پ

 مغتنم كتابونـه هـم      )ادبياتو د ودې او ايجاد پړاوونه     
شامل وو، د پښتو نظم د تـاريخ ليكنـې پـروژه بـه دې               

  څنګه شي؟
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ما دمخه د يوې پوښتنې په ځواب كې هم درته ليكلي دي، چې زمـا        
زه له لويه   . په لومړنيو كارونو كې د پښتو نظم تاريخ ليكل شامل دي          

  .يه توفيق غواړم، چې دا كار وكړاى شمخدا
په جرمني او ځينـې نـورو اروپـايي هېوادونـو كـې د              
ــه خطــي      پښــتو د ځينــو خطــي نســخو څــرك شــته او ل
نسخو سره خو ستاسې مينـه هـر چـا تـه څرګنـده ده، د                
دې نسخو لټون لپاره دې هم كومه خيالي نقشه جـوړه       

  كړې ده او كه نه؟
روســيه، المــان، فرانســه او  : كــهد اروپــا پــه ډېــرو هېوادونــو كــې ل  

جرمني كې پښتو نسخې معلومې دي، چې ځينـې يـې فهرسـت شـوې               
لــــه امكانــــه لــــرې نــــه ده، چــــې د ځينــــو نــــورو هېوادونــــو د . هــــم دي

كــه ماتــه شــرايط . ختيځپوهنــو پــه څــانګو كــې هــم پښــتو نســخې وي 
ــه نســخې         ــه دا وي چــې زه دغ ــومړنۍ وظيفــه ب ــا ل مســاعد شــول، زم

  .په دې باب زما پروګرام شته. مفهرست يې كړ. وګورم
د پېښور په اته كلن مهـاجر ژونـد كـې دې خـوږې او               

  ترخې خاطرې كومې دي؟
د پېښــور اتــه كلــن ژونــدكې خــوږې او ترخــې خــاطرې ټولــو ليكــل     

  :ځانته رساله كېږي، خو له ډېرو خاطرو به دوه درته وليكم
ررۍ مه نېټه وه، چې وفا كې زما د مق 24م كال د جون     1992 د   –الف  

پـه بـورډ كـې مـې وليـدل          . پر څلورمه ورځ زه د ناصر باغ كمـپ تـه تللـم            
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چې پوليسو افغان تركاري پلورونكيو ته ډېـر بـد او سـپك ښـكنځل               
دې . كــول، پــه څــاپېړو يــې وهــل او تركــاري يــې ورتــه نهــر تــه ارتــولې  

وضعې دومره بـد تـاثير رابانـدې وكـړ، چـې هغـه شـپه مـې ډوډۍ ونـه                   
  .خوړه
طره مې دا ده چې زه تېر ژمى له جالل ابـاده پېښـور               بله ترخه خا   –ب  

ته راتلـم، لـه اوسـنۍ پـولې چـې واوښـتم، سـرحدي موظيفينـو، واړه                  
لــه دغــو . ېښــودلرافغــان ماشــومان درولــي وو او تېرېــدو تــه يــې نــه پ  

افغان ماشومانو سره يو ګلن تېل، له چا سره من اوړه، نيم من بوره او            
، يـو ملېشـه دومـره وواهـه چـې لـه             څه وو، يو ماشوم لږ ځان وښـوراوه       

خولې يې وينې روانې شوې، هغه ورځ باران هـم شـوى و، ماشـوم يـې                 
خـو  . دومره په خټو كې ورغړاوه، چې كالي يې ټول په خټو ككـړ شـول              
  .ماشوم په دې حال كې هم د تېلو ګلنه په غېږ كې كلكه نيولې وه

خپل تېر ادبي او علمي ژوند څنګه ارزوئ، له خپـل           
   څخه راضي ياست؟كړي كار

زه نه پوهېږم چې زه په څـه ډول روانـي رنـځ اختـه               ! ګران يون صاحب  
  .يم، خپل كړي كارونه مې هېڅ نه خوښېږي

په بهر كې مېشتو افغان ليكوالو او نورو د واك او           
ــه       ــرې چــې پ ــه ل ــدانو څخــه څــه هيل ــه خاون ــاتو ل امكان
ــاً    ــتان كـــــې د اوســـــنۍ فرهنګـــــي خصوصـــ افغانســـ

   لپاره څه وكړي؟خپرنيزې خال د ډكولو
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ټول هغه افغانان چې په غـرب كـې اوسـېږي، كـه هغـه فرهنګـي كـار                   
كـوونكي دي او كـه نـه دي د افغـاني فرهنـګ د بيـا تانـد سـاتلو لپـاره          

پـه  . بايد په يو ډول نه يو ډول د فرهنګ له موسسې سره مرسته وكـړي          
ــه       ــوي كتابونـ ــاپ شـ ــړي، چـ ــتراك وكـ ــد اشـ ــې بايـ ــو كـ ــاني مجلـ افغـ

  .نګي موسسو سره مرسته وكړيراونيسي، له فره
لكــه څنګــه چــې څرګنــده ده پښــتني فرهنــګ تــه كــار 
زياته قربـاني غـواړي، ستاسـې قربـاني او زيـار ټولـو              
تــه څرګنــد دى، خــو ټــول عمــر بــې امتيــازه قربــاني هــم 
دوام نه شي مونـدالى او انسـان اخـر د ژونـد چـارو تـه                 
هم اړتيا لري، ستا په نظر داسې يوه الره شـته چـې نـه               

خ وســوزي او نــه كبــاب، يــانې هــم ژبــې تــه خــدمت ســي
  وشي او هم د ليكوال ژوند يو څه خړوب شي؟

زما خپله تجربه دا ده چې لـه فرهنګـي كـار سـره مينـه سـړى لـه نـورو                    
د دې مينې مهارول او بلې خواتـه توجـه ښـايي ډېـر              . كارونو پاته كوي  

كـې  زه تـل پـه كـورني ژونـد          . زور وغواړي، چې زما په وس نه ده پـوره         
زما د كـور زيـاتره مكلفيتونـه، ارواښـاد اسـتاد روهـي،              . بريالى نه يم  

زما محترمې خواښـې او ګرانـو خوشـال روهـي او اجمـل روهـي سـرته                 
  .رسولي او ما خپل عمر په مطبعو كې تېر كړى دى

شـعر، كـره   ( په ټوليز ډول د پښتو اوسنى ادبي بهير   
  څنګه ارزوئ؟) كتنه او څېړنه
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خو زموږ په فرهنګي كړيـو كـې كـره كتنـه ګـرد              په اوسني دوران كې     
د . سره نه شته او كه وي پـه معيـارونو، ادابـو او شـرايطو برابـره نـه ده                   

څېړنې كار خو اوس په ټپه والړ دى، يوه نيمـه څېړنـه چـې كېـږي هغـه                   
  .هم په معيار نه ده برابره

ــه څــه هيلــې      ــونكي ت د خپــل هېــواد او فرهنــګ راتل
  لرئ؟

ولو افغانانو په څېر زمـا دا هيلـه ده، چـې لـوى              هېواد لپاره د نورو ټ    
خداى پكې سوله او امنيت راولي، چې ترېنه ټول تللي بچي يې بېرته          

  .تودې غېږې ته ستانه شي
زموږ فرهنګ ډېر كار ته اړتيا لري، لوى خداى دې لكـه تـا غونـدې                
څــو نــور ځوانــان هــم ورپيــدا كانــدي چــې د تانــد ســاتلو لپــاره يــې پــه    

  .ر وكړيلېونۍ مينه كا
دا چــې د ســفر پــه ګڼــو مصــروفيتونو كــې دې زمــوږ   
ګڼــو پوښــتنو تــه ځوابونــه راكــړل، ډېــره مننــه درڅخــه  

  .كوو، كور دې ودان او بچيان دې سوكاله
تاسې نه هم ډېره مننه، په فرهنګي چارو كې درته زيات بريـاليتوب             

  .غواړم
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  په كاڼو كې غمى
  

 ژبـه وه    يوه يـوه نيمـه لسـيزه وړانـدې پښـتو يـوه داسـې              
چــــې لــــه نويــــو برېښــــناييزو    
پرمختيــــــاوو او كمپيــــــوټري 
ــې برخــې وه،    ــو څخــه ب خوږلني
ــو ځينـــــو ځوانـــــو افغـــــان     خـــ
كمپيوټرپوهانو او په تېره بيـا      
ځـــوان او تكـــړه كمپيـــوټر پـــوه 
ــوال د   ــورالرحمن لېـ ــاغلي نـ ښـ
خپلو زرګونو ساعتونو ذهنـي     

او فزيكي كار په پايله كې پښتو له كمپيوټر سره داسـې            
اوس د  . ۍ كړه چې ان تصور يې هم نه شـو كېـدى           غاړه غړ 

دوى د كمپيــوټري پروګرامونــو لــه مخــې پښــتو ژبــې تــه  
اكثــره هغــه اســانتياوې شــته چــې د نــړۍ ډېــرې وتلــې او   

د همدغو اسانتياوو له كبلـه اوس پـه         . بډايه ژبې يې لري   
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 مجلـې، كتابونـه او نـورې خپرونـې          رپښتو ژبه ګـڼ شـمې     
لـس تـه دا اسـانتياوې او        پښتو ژبې او افغـان و     . چاپېږي

د څـو تنـو د   برى په وړيا ډول ترالسه شـوي نـه دي، بلكـې           
 لـه لېـوال  نـورالرحمن  ښـاغلى  . زيات زيار او كړاو پايله ده   

  . مخكښانو او سرغندويانو څخه دى،دغو هڅندويانو
ښاغلى لېوال يـو سـمونپال، ټـولنيز، سـمونچار، سـوله            

ټـولنې  پال، فرهنګپال او پرمخيـال شـخص دى، د خپلـې             
پــه هــر دردوغــم دردمــن او خــوږن دى، كلــه چــې لــه لېــوال   
صيب سره څوك پر ټولنيزو مسايلو ګړېږي، نو فكر كوي          
چې لېوال صـيب يـو كمپيـوټر پـوه نـه، بلكـې يـو ټولنپـوه                  

د . د ټولنې لپـاره د دوى هـر علمـي كـار ډېـر ګټـور دى                . دى
ټولنې په هر ډګر كې كه د لېوال صيب په شان نور لېواالن             

ا شي، نو بې له كوم شـكه بـه د ټـولنې هـره برخـه ډېـرې                   پيد
  .برياوې ترالسه كړي

څرنګه چې لېوال پـه ډېـر كـم عمـر كـې د ټـولنې دخـدمت              
لپــاره ډېــرو ســترو كــارونو تــه اوږه وركــړې، نــو د زيــاتې    

ل 1379 (د هيلې مجلـې پـه دې      . ستاينې او يادونې وړ دى    
ته يـې   ى او دل   ګڼه كې مو ښاغلى لېوال ګړوال      )كال دويمه 

  :مركه په ګډه لولو



  

  

  106

ــو       ــومړى درنــ ــه لــ ــر هرڅــ ــه ده تــ ــيب هيلــ ــوال صــ لېــ
  لوستونكو ته خپل ځان وروپېژنئ؟

 كالـه مـې پـه     17زه د افغانستان د لوګر واليت اوسېدونكى يم او تېـر            
پېښور كې د نورو هېوادوالـو پـه څېـر پـه هجـرت كـې تېـر كـړي، ډېـرې                    

مـې څـو كالـه د    سړې تودې مې ليدلي، د هجرت پـه لومړيـو كلونـو كـې          
ــدې          ــل كــې وړې دن ــه ب ــو او كل ــه ي ــو كــې كل ــه څــو دفترون ــدينو پ مجاه
درلودې، وروسته مـې بيـا دملګـرو ملتـو د روغتيـا لـه نړيـوالې ادارې                  
سره او په پاى كې د خپل كاروبـار تـر پيلـه وړانـدې دملګـرو ملتـو لـه                     

په دغه لړ كې مې د افغان معيوبينو . پرمختيايي ادارې سره كار كاوه  
ې او يو څه نورو افغاني غيردولتي ادارو سره همكاري كـړې ده،       ټولن

دخپل كار په اوږدو كې مې ډېرو غونډو، سـيمينارونو او ننـدارتونو             
اســــتراليا، كانــــاډا، انګلســــتان، مــــراكش،  . كــــې برخــــه اخيســــتې

ســينګاپور، دوبــۍ، تايلنــډ او ايــران تــه مــې لنــډ ســفرونه هــم ورســره  
ــدې خــاطرې ورڅخــ    ــرې ښــې او ب ــه ښــو څخــه يــې د    كــړي، ډې ــرم، ل ه ل

نوموړو هېوادونو پرمختګ او ښكال ده او له بدو څخـه يـې زمـوږ لـه                 
  .هېوادوالو سره د ډېرو هېوادونو زورزياتى دى

ــوټر پېچلــــې او    ــه دې وكــــوالى شــــول دكمپيــ څنګــ
  پرمختللې نړۍ ته الر پيدا كړې؟

  
زمــا نوښــتګر كســان او د هغــوى نوښــتونه تــل خــوښ وي او د هغــو   

لومات راته تل په زړه پورې وي، دغه مې يوه مشغوال هم څېړنه او مع  
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ما لومړى ټايپسټي زده كـړې وه، د دې لپـاره چـې ماموريـت پيـدا                 . ده
كړم، د دفتر لپاره ماته د ټايپسټي زده كول غوره په نظر راغلل، هغـه               
و چې ما په ايران كې د ټايپسټي يو كورس په داسې وخت كې ووايـه                

 كولـه او ماښـام بـه كـورس تـه تلـم، سـتر                چې د ورځې بـه مـې مـزدوري        
كړاو په كې دا و چـې د ايـران حكومـت افغانـان پـه تعليمـي، صـحي،                    
خوراكي او دولتي ادارو كـې لـه كـار او ګـډون څخـه بېخـي منـع كـړي                     
وو، او كه څوك به په دغو ادارو كې ګير شول د اسالم كال له الرې بـه                  

  .يې روسانو ته ورسپارل
و ما به په ځينو خپرونو كې لوستل چې نن          هغه وخت به خلكو ويل ا     

سبا كمپيوټر د ټايپ لپاره كارېږي چې ډېر دقيـق او ډېـر ګړنـدى دى،                
هغه و چې زه پـه دې لټـه كـې شـوم چـې كمپيـوټر زده كـړم، بيـا مـې پـه                          
اسالم اباد كـې دعربـانو وروڼـو پـه مرسـته يـو درې مياشـتنى كـورس                

 كـې زمـا لـومړنۍ او        ولوست او دا لـه نـورو څخـه د كمپيـوټر پـه برخـه               
كمپيوټر سره له دې چې ماشـين دى        ! يون صيب . وروستۍ زده كړه ده   

يــو ښــوونكى هــم دى، لــه كمپيــوټر او د هغــه لــه هــر پروګــرام ســره ډېــر  
بشپړ كتابونه او مرستندويه اسانتياوې وي چې د كمپيوټر او د هغه            
پروګرام په زده كـړه كـې بشـپړه مرسـته كـوي او كـه هـر څـوك لـه دغـو                        

ابونو او مرستندويه پروګرامونو څخـه كـار واخلـي، نـو اسـتاد تـه                كت
مـا چـې هـر څـۀ كـړي هغـه مـې لـه كتـابونو او          . ډېره كمه اړتيا پېښـېږي   

كمپيوټر څخه پـه خپلـه زده كـړي، هـر څـوك چـې كمپيـوټر زده كـوي،                
زما الرښوونه ورته دا ده چـې لـومړى دې ځـان تـه كمپيـوټر واخلـي او                   
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ــه    بيــا هــر پروګــرام چــې زده كــ    ــابونو او د كمپيــوټر ل ــه كت وي د هغــه ل
  .مرستې څخه دې كار واخلي

يوازې مينې دې كار ته راكاږلى يې او كه اسـتعداد           
  دې هم په همدې برخه كې درسره ملګرتيا كړې ده؟

ــه،           ــږي چــې مين ــوې غوښــتنې څخــه پيلې ــه ي ــار ل ــر ك ــد ه ــه ان ــا پ زم
، رښتينولي او اخالص ورسره مل شي، نو برياليتوب يـې مقـدر شـي             

او كه اهللا تعـالى چاتـه غـوره اسـتعداد هـم وركـړى وي نـو بيـا خـو يـې                        
برياليتوبونه په انتظار وي، زه له خداى پاك څخه ډېـر شـكر ادا كـوم                
چې پر ما يې ډېره لورونه كړې ده، خو زما په اند كه هـر كـار پـه مينـه،                

 نــو د ډېــرو دنيــاوي كــارونو  ،رښــتينولي او بيــا بيــا هڅــه ترســره شــي 
دا زما تګالر ده چـې زه د خپلـې ټـولنې  د              .  هېڅ ګران نه دي    ترسره كول 

ربـــړو پـــه كمولـــو كـــې خپلـــه ونـــډه واخلـــم، لـــه كمپيـــوټر او عصـــري   
تكنالوژۍ سره زما مينه نه شته، خـو زمـا مينـه دخپلـو هېوادوالـو لـه                  

 ېخوشحالۍ، سوكالۍ او د هېواد له ابادۍ سره ده، نو لكه څنګه چـ             
ې مهمه اړتيا او غوښتنه وه، نو دغې        كمپيوټر د وخت او زموږ د ټولن      

غوښـــتنې زه دې تـــه وهڅـــولم چـــې كمپيـــوټر پښـــتو كـــړم، او خـــداى  
  .دې موږ ته وس راكړي چې خپلې ټولې ستونزې اوارې كړو) ج(پاك

كلــه چــې لــه نــن نــه يــوه لســيزه مخكــې بــه مــې د كمپيــوټر خپلــو            
هممســـلكو ســـره دا خبـــره شـــريكوله چـــې كمپيـــوټر تـــه بايـــد پښـــتو   

په امريكا كې په زرګونـو خلـك        : هغوى به ويل  . ه جوړ كړو  پروګرامون
پــر يــوه پروګــرام كــار كــوي، پــه مليونونــو ډالــر لګــوي، او تاســې يــې  
يوازې كوئ، او په خندا به يې وويل دا ناشونې ده  لكه څنګه چـې مـا                  
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مخكې وويـل كـه هـر څـوك پـه خپلـه غوښـتنه كـې رښـتينى وي او پـه                       
  .ونه ترسره كوالى شيمينه كار وكړي نو ډېر ناشوني كار

تراوســه پــورې دې څــومره او كــوم كــوم پروګرامونــه 
  پښتو كړي دي؟

 كال نه راپه دېخوا د كمپيوټر د پښـتو كولـو هلـې ځلـې                1989ما له   
 كال مو په لومړي ځل په نړۍ كـې د هغـه وخـت تـر                 1993پر  . پيل كړي 

 پښتو ته واړاوه او پښتو ليكـل       5،1ټولو غوره پروګرام ورډپرفيكټ     
ځكه چـې دغـه پروګـرام پـه انګرېـزۍ      .  كې تر انګرېزۍ هم ښه وشول  په

پــه بېالبېلــو انــدازو چــاپ نــه شــو   ) پرنټــرو(كــې پــه اكثــره چاپنــديو  
كوالى، خو پښتو په هر چاپندي تر يو زر پاينټه پورې اپ وكړ، يانې              
د پښتو يو خط په يو زر اندازو كې چاپ شو او دغې يوې انـدازې پـه                  

 خطونه  18په دې ډول    .  چې هر خط اته زره خطه شو       اته ډوله بڼه بدلوله   
بيا مو د خداى تعالى په مرسته له څلورو كلونـو  .  ډولونه راكړل 18000

د يـادونې وړ ده چــې  .  پښــتو تـه واړولـه  95خواريـو وروسـته وينـډوز    
 كمپيوټرواال كاروي او بيا مو 90 د ټولې نړۍ په سلو كې   95وينډوز  

 او د خداى تعالى ډېـر ډېـر شـكر دى             پښتو كړه  98پرله پسې وينډوز    
 زره هـم    2چې سـږ كـال مـو لـه انګرېـزي وينـډوز سـره يـو ځـاى وينـډوز                      

جوړه كړه، د دې مطلب دادى چې په دغه كار كې مـوږ لـه امريكايـانو                 
همدارنګه مو د پښتو ځينو نورو پروګرامونو لكه        . سره يوشان شولو  

  .ي دييونيورس او يونيورسلورډ ته هم پښتو خطونه جوړ كړ
د پښــتو پروګرامونــو پــه جوړولــو كــې مــوږ لــه پښــتو معيــارونو او  

، ))يونيكـوډ (( نړيوالو كمپيوټري معيارونو يا سـټنډرډونو نـه لكـه            
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همدارنګـه مـوږ د   . چې په كمپيوټر كې د ژبو معيار دى كـار اخيسـتى      
ليكمن يا كيبورډ معيار، د پښتو تورو       )  دري /پښتو(افغان معياري   

و نـور ورتـه كارونـه كـړي، هيلـه ده چـې نـور افغــان        د جوړولـو معيـار ا  
  .كمپيوټر پوهان ورڅخه كار واخلي

شكر دى اوس پښتو په هغـو پروګرامونـو ليكـل          ) ج(دخداى تعالى 
كېــږي، طــرح كېــږي او څېــړل كېــږي چــې د نــړۍ عصــري ژبــې لكــه          

اوس كمپيـوټر تـه پښـتو او انګرېـزي          . انګرېزي ورباندې ليكل كېږي   
ر سړى چې په پښـتو پـوهېږي، نـو ان شـااهللا چـې               هېڅ توپير نه لري، ه    

هغه ته به پـه كمپيـوټر د پښـتو ليكلـو ربـړه نـوره نـه وي او بلـه دا چـې                          
پښتو په كمپيوټر كې اوس د سـيمې لـه نـورو ژبـو نـه ډېـره مخكـې ده                     

ليكل كېږي او پښـتو كـې ټـول هغـه څـه             نورې ژبې يوازې په كمپيوټر      
  .كېږي چې خلكو به انګرېزي ته اختصاصول

د څښتن تعالى په بركت اوس زموږ پروګرامونه په هېواد كې او لـه              
هېواد څخه بهر په ټولـه نـړۍ كـې د پښـتو، دري او اردو ليكلـو لپـاره        
كارېږي، چې په هر برخه كې خلـك تـرې كـار اخيسـتالى شـي، زمـوږ                  

، 95 افـيس    4،3پښتو وينـډوز سيسـټم لـه وينـدوز سـره سـره افـيس                
ټ، اكسـيس،   رډ، ايكسـل، پاورپواينـ    پروګرامونه لكـه و   2000 او   97

كورلډرا، اوټلوك ايكسپريس او داسې نـور ډېـر پروګرامونـه پښـتو             
تر ټولو غـوره خبـره داده چـې لـه مايكروسـافت كمپنـۍ سـره                 . ته اړوي 

 كـې   5 او انټرنـټ ايكسـپلورر       2000، افـيس    2000موږ د عربي وينـډوز      
فت پـه   ډېره مرسته كـړې وه چـې هغـوى ډېـره سـتايلې او د مايكروسـا                

دغه شـان د ايـران او پاكسـتان         . ويبپاڼه كې له موږ څخه مننه هم شوې       
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 كـال د پاكسـتان   1990پـر  . كمپيوټر پوهانو هم زموږ كارونـه سـتايلي      
ساينس فاونډيشن او د ملګرو ملتو د يوې پروژې له خـوا پـه پېښـور           
كــې د كمپيــوټر او د هغــه د پروګرامونــو پــه ننــدارتون كــې مــوږ تــه        

  .راكړل شوهلومړۍ جايزه 
تاسو چې په پښتو ژبـه دكمپيـوټر د پروګرامونـو را            
اړول پيل كړل، تر تاسو دمخه بهير يا هغه كار چې په            

  دې برخه كې شوى څنګه ارزوئ؟
يـــا ( مـــيالدي كـــال څخـــه، چـــې د ځـــانګړي كمپيـــوټر 1989مـــا لـــه 

لسيزه ورته وايي راپه دېخـوا د كمپيـوټر د پښـتو     ) پرسونل كمپيوټر 
پيل كـړي او زمـا يقـين دى چـې نـورو ډېـرو پښـتنو بـه                   كولو هلې ځلې    

ډېرې هلې ځلې كړې وي او ډېـرو نـورو تـه سـخته اړتيـا ده، خـو تـر مـا              
دمخــه پــه خپرونــو كــې چــې د كومــو هېوادوالــو يادونــه شــوې، هغــه     

 كـال پـه     1990ډاكټر عبدالقادر ودان دى چـې د ټـول پښـتون مجلـې د               
كمپيـوټري كولـو يـې      دويمه ګڼه كې ورسـره مركـه شـوې، د پښـتو پـر               

پيل كړى و، خو څه پيـداوار يـې بـازار تـه نـه دي راويسـتي، مـا ورتـه                      
دوه درې ځله ليـك اسـتولى خـو ځـواب يـې نـه دى راكـړى چـې ده څـه                       

ــړي دي ــه   . كــ ــۍ پــ ــا كمپنــ ــه ګامــ ــټم ( همدارنګــ ) اپريټينــــګ سيســ
ــا    ــاڼو يــ ــناليك او ويبپــ ــه، برېښــ ــل او ( پروګرامونــ ــېجايمېــ ) ويبپــ

  .پروګرامونه پښتو شول)) نيټورك اينګ ((پروګرامونه، جاليز يا
خو لكه څنګه چې ما مخكې وويل موږ ته ډېر نور كـار كـول پـه كـار                   
دي، زه هيله كوم چې زما نور پښـتانه وروڼـه بـه زمـوږ كارونـه يـو ځـل            
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بيا له سره نه كوي او پر هغو به دعوه هم نـه كـوي او نـوي پروګرامونـه                    
 2 او   98پيوټر كې پـه وينـډوز       اوس موږ په اى بي ايم كم      . به جوړ كړي  

زره كې پښتو په بشپړ ډول دننه كړې او چې كومې نيمګړتيـاوې لـري     
هغه وخت پر وخت سموو زما هيله ده چې زمـا پښـتانه هممسـلكي بـه          
زمــوږ لــه كــړي كــار څخــه كــار واخلــي او النــدې كارونــه بــه وربانــدې     

  :وكړي
  .يپښتو لوستل په كمپيوټر يانې دا چې كمپيوټر پښتو ولول

پښــتو ســكېن كــول يــا ليكــل شــوى مــتن لــه ټايــپ كولــو څخــه پرتــه  
  .كمپيوټر ته وړل

  .پښتو ويبپاڼې جوړول
د ټولو پښتو پروګرامونو ترمنځ د ليكل شـوي مـتن وړل او راوړل،              
يــانې زمــوږ د پروګرامونــو، ايملــس، يونيــورس، يونيورســل ورډ،      

 تـرمنځ د    يوني ټايپ، ګلوبل رايټر، انپېج او داسې نورو پروګرامونو        
  .ليكل شوي متن وړل راوړل
  په جاوا كې پښتو ليكل

  .په يونېكس كې پښتو ليكل او لوستل
همدارنګه موږ او بي بي سـي ميكنتـاش تـه هـم يـو څـه كـار كـړى او                      

  .نور كار ته ډېره اړتيا ده
د خوشحالۍ زېرى دادى چې زموږ د پروګرامونو په مرسته زموږ د            

كـې پښـتو    )) ويـژول سـي   (( ، او   ويـژول بيسـيك   (( كمپيوټر ژبې لكه    
پروګرامونه په داسې اسانۍ جوړېدى شي لكه څنګه چې انګرېزي ته      

  .جوړېږي
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هـېڅ شـى بايـد وړيـا ورنـه          ((دا ستاسو يو شـعار دى       
ــه چـــې ارزښـــت يـــې كمېـــږي   ــه )) كـــړاى شـــي، ځكـ پـ

تجارتي برخه كې خو ستا شعار سم دى، خو فرهنګـي   
 ولــس كــار يــو څــه قربــاني هــم غــواړي مــا نــا دا چــې د   

دهڅونې او ويښتيا لپاره بايد يو څه مـالي او مـانيزه        
قرباني هـم وركـړو، تاسـو تـر كومـه بريـده قربـانۍ تـه                 

  حاضر يئ؟
څخـه زمـا مقصـد دا نـه دى          )) هېڅ شى بايد وړيا ورنه كـړاى شـي        (( 

چې مـوږ ټـول عمـر يـوازې پـه ګټـې پسـې وګرځـو، بلكـې مقصـد مـې                       
ورو پـه مرسـتو، كـه زه        دادى چې موږ پر خپل ځان متكـي شـو، نـه د نـ              

خپل پروګرامونه وړيا وركـړم، نـو زمـا پـه خيـال زه بـه يـې يـوازې زرو                     
پښتنو ته ورسوم او كه زرو پښتنو زمـا پروګرامونـه واخيسـتل نـو زه           
به يې نورو يو مليون پښتنو ته د رسولو جوګه شـم؟ د رحمـان بابـا څـه                 

  :خوندور شعر دى
  د دلـبرو صدقې لـره يې غــواړم

  ې په دنيا پسې زهير يمهسې نه چ
پروګرام چې د پښـتو ترڅنـګ ډېـرې نـورې           )) املس((امريكا كې د    

 كال په شاوخوا كې راوويست، چې د        1990نړيوالې ژبې په كې وې د       
يـوني  ((و، همدارنګه په دغو وختو كې د        يوه ساده ليك ليكلو لپاره      

پروګــرام هــم بلــې امريكــايي كمپنــۍ راوويســت، چــې  )) ورســل ورډ
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ــ  ــه دىاملــــس تــ ــه د . ه ورتــ ــه   )) ډاس(( دغــ ــو چــــې كلــ ــه وه، خــ زمانــ
مايكروسافت وينـډوز راغلـه او كمپيوټرونـه تېـز شـول نـو د ډاس پـه                  
پروګرامونو د كمپيوټر د كـاركوونكو مينـه نـه ماتېـده، بيـا دوه درې           
كاله وروسته ګاما كمپنـۍ د يونيـورس پـه نـوم پروګـرام راوويسـت،                

غه پروګرام ته هم د پښتو څو  كې كار كوي، موږ د3،1چې په وينډوز 
ور جوړې كړې، همدارنګـه پـه جرمنـي كـې چـا        ) فنټونه( نوې ليكبڼې   

ورته يو څو پښتو ليكبڼې جوړې كړې دي، دغو پروګرامونو د پښتو            
ليكنو اړتياوې نه شوې پوره كوالى، نـو مـوږ پـه دغـه وخـت كـې ورډ                   

او . ه دى  پښتو ته واړاوه، چې څه ناڅه له وينډوز نه كم ن           5،1پرفيكټ  
د يـادونې وړ ده چـې ځينـو وړو    . د هغه وخـت غوښـتنې يـې پـوره كـړې          

كمپيوټرچيــــانو زمــــوږ د پښــــتو ورډپرفيكــــټ او پــــه جرمنــــي كــــې  
جوړوشويو ليكبڼو په باب وخت پر وخـت د ځـان ښـودنې لپـاره ځينـو                 

  .خلكو ته ويلي چې دا پروګرام موږ پښتو كړى دى
پيــل كــړه چــې داســې  د وينــډوز پــه راتلــو ســره ټولــو كمپنيــو منــډه   

پروګرامونه جوړ كړي چې ټوله وينډوز په يوه او بلـه ژبـه كـار وكـړي،                 
مايكروسافت خپله وينډوز ټولـو اروپـايي ژبـو تـه واړولـه او بيـا يـې                  
عربي هم راوويستله او نورې هغه ژبې يې چې د بازار له مخې لږ ګټې       

  .وې په وينډوز كې ورګډې نه كړې
 جوړ شـول چـې د ژونـد پـه هـر اړخ كـې                هد ډاس لپاره ډېر پروګرامون    

يې مرسته كوله، خو كمپيوټر پر يو وخت يوازې يو پروګرام چلـوالى             
شو اوله يوه پروګرام څخـه بـل تـه د كـار شـويو مـوادو وړل راوړل ډېـر                     
ګران كار و، نـو وينـډوز پـر يـوه وخـت پـه ډېـرو پروګرامونـو كـې كـار                       
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. راوړل اسانه شولوكړاى شو او د پروګرامونو ترمنځ دشوي كار وړل         
ــۍ      ــا كمپنـ ــې ګامـ ــت كـ ــه وخـ ــه دغـ ــو پـ ــپ ((نـ ــوني ټايـ ــرام )) يـ پروګـ

راوويست، دوى هڅه كوله چې ټـولې هغـه ژبـې چـې د مايكروسـافت                
كمپنۍ پروګرامونه يې نه ليكي د دوى يوني ټايپ يې په وينډوز كې             
وليكي، چې اصلي متن به په يوني ټايپ كې ټايپېده او د وينډوز پـه               

ه اچول كېده، كه څه هم د دوى هڅـې د ځينـو اروپـايي    بل پرګرام كې ب  
ژبو لپاره بريالۍ وې، خو په پښتو كې يې ستر كړاو دا و چې يـو لـين                  
به په يوه ځل ليكل كېده، سمونه، لويېدل او كوچني كېدل به پـه كـې                

د اسياسافت پښتو سيسټم د     (( نو دا هغه وخت دى چې موږ        . نه كېدل 
 او 95چــې وينــډوز . راوويســت)) اره لپــ95 او وينــډوز 3،1وينــډوز 

  .دهغې يو زيات شمېر پروګرامونه يې په بشپړ ډول پښتو كړل
د كمپيوټر پروګرامونه هم پر ډولونـو وېشـل شـوي، دمثـال پـه ډول                

دشـــمېر يـــا )) ايكســـل(د ليكلـــو لپـــاره يـــو پروګـــرام دى او )) ورډ((
زمــوږ د هلــو ځلـــو پــه لــړ كـــې بنســټيز يـــا      . حســاب كتــاب لپـــاره دى  

)) ورډ پروسيســــــنګ(( پروګرامونــــــه؛ خپريــــــز يــــــا )) يټــــــابيزډ((
په نړۍ كې چې كومـو ولسـونو وده      ! يون صيب . پروګرامونه، يا چليز  

صـيب  ... كړې هغه يې په دې نه ده كړې چې ګنې يو لېوال او يا كوم بل                 
په كې پيدا شوى، چا پروګرامونه جوړ كړي، وړيـا يـې وركـړي او چـا      

په وينو ليكلې او بيا يـې دهغـې د چـاپ            غوندې مجله د زړه     )) هيله((
كـه هـر    . لپاره لګښت او د نورو چارو په لټون پسې اللهانده شـوى دى            

. څوك هر چاته هر څومره شيان وړيا وركړي بيا به هم هغه موړ نـه شـي                
  :يو شعر دى
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  نـه پـه عـمر مـړېده شته نه په مـال
  نه په مينه څوك مړېږي نه په سوال

 ملګرتيا او راكړه وركړه كـړې، دغـه راكـړه    پرمختلليو ولسونو ګډه  
وركړه د دوه اړخيز درناوي سبب شوې، يو كار يو كـړى يـو بـل كـړى،                  
هغه يې د سوداګريزو اصلو پر بنا سره شـريك كـړي او سـترې سـترې                 

تاسـو بـه هرومـرو د    . كمپنۍ ترې جوړې شوي چې نن سـبا نـړۍ چلـوي          
ه پنځــه ســوه پــه بــاره كــې لوســتلي وي، نــن ســبا هغــ )) ســترې لــوبې((

كمپنـــۍ نـــړۍ چلـــوي، چـــې پيـــداوار يـــې د نـــړۍ پـــه هـــر هېـــواد كـــې 
خرڅېږي، د امريكا مشر كلنټن يوازې خبرې كوي، خو كار د امريكـا             
كمپنۍ كوي، چې د خپلو ځانګړو ګټو لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ كې 

  .ډول ډول ستونزې راوالړوي
ېــره نــو مطلــب دا كــه چېــرې مــوږ خپلــه هــره الســته راوړنــه چــې پــه ډ  

قربــانۍ او زيــار مــو الســته راوړې وي پــه وړيــا ډول د يــوه ځــل لپــاره    
ټولنې ته وړاندې كړو، نو كه دغه اړتيا موږ ته بيا بيا راپېښه شي بيا               
به څه كوو؟ زه دا قضاوت لوستونكو ته پرېږدم چې موږ ته څه په كـار                

د ســاري پــه توګــه زمــا تــل ستاســې او ځينــو نــورو ليكوالــو ســره   . دي
ث وي چـې يـاره دا مجلـې او كتابونـه وړيـا مـه وركـوئ ځكـه                    همدا بح 

چې كه وړيا وركړاى شي، كېـدى شـي بـې قـدره خلكـو تـه هـم پـه الس                
ورشي، نو هغوى يې په قدر نه پوهېږي، ځكه چې د زرو په قدر زرګر               

 زر پيـدا    هپوهېږي، خو كـه زرګـر پيـدا شـي نـو خـداى پـاك خپلـه ورتـ                   
  .كوي



  

  

  117

او ښېرازه هېواد غـواړو، نـو ټـول         كه موږ سوكال او خوشحال ژوند       
راز مو پرځان باندې په متكي كېدو كې پټ دى، نه په وړيا وېشلو او 

  !وړيا ترالسه كولو كې
خپله فكر وكړئ تر څو پورې به يو څو تنه قربـاني وركـوي او تاسـې                 
ته به د كارونو لپاره پيسې رالېږي، فرض كړه كه هغوى پيسې راونـه              

و بهير سقوط شي، ښـه داده چـې مـوږ د ګټـې      لېږي نو دلته به د خپرون     
او لګښت ترمنځ يو انډول وسـاتو، خيـر دى هغـه څـوك چـې اقتصـاد                  
يې ډېـر كمـزورى وي، هغـو تـه دې پـه ټيـټ قيمـت وړانـدې شـي خـو د                 

تر كومه ځايه چې دقربانۍ خبره ده، ښـه داده          . وړيا وركړې مخالف يم   
و ښـه كيفيـت د      چې موږ زيات زيار وباسـو ټـولنې تـه پـه مناسـبه بيـه ا                

ټــولنې د اړتيــا وړ اســانتياوې وړانــدې كــړو، همــدا خپلــه يــوه نســبي   
قرباني ده او كه موږ خپل هر څه قرباني كړو، په راتلونكي كـې بـه مـو                  
هر څه له السه وركړي وي او هېڅ به نه لرو چـې ټـولنې تـه يـې وړانـدې                     

 زما خـو اوس   . او بل دا چې موږ خو د خلكو مرستو ودان كړي يو           . كړو
له وړيا وركولو او مرستو نه دومره كركه ده چې دغه مرستې د هېواد              
د ورانۍ اصلي المل بولم وګوره روسانو او امريكايـانو لـه مـوږ سـره                
مرسته كوله او د نورې نړۍ هېوادونه هم تل مرستې كوي او راروانې           

دا چې ټول مرستې كوي پوښـتنه داده چـې زمـوږ هېـوادوال ولـې                . دي
  .واد مو ولې ورانېږيوژل كېږي او هې
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له طالبانو سره خـو دې هـم څـه ناڅـه منـډې ووهلـې،                
په افغانستان كې ستاسو كار تر كومه بريـده ګټـور و            

  او دى؟
لكه څنګه چې تاسو ټولو ته څرګنده ده چې زموږ ګـران هېـواد وران               
ويجــاړ دى، هــر څــه وران شــوي دي، مــوږ تــل غــواړو چــې د هېــواد پــه 

ېوادوالــو ســره اوږه پــر اوږه خپلــه ونــډه   ابــادۍ كــې لــه خپلــو نــورو ه  
ولرو، كمپيوټر چې د هېواد په ابـادۍ كـې څـه مرسـته كـوالى شـي لـه                    
هغې مو چارواكي خبر كړي او تر خپله وسه مو هڅه كـړې چـې هغـوى                 
ته داسـې مشـوره وركـړو چـې د هېـواد پـه ګټـه وي، اوس د هېـواد پـه                       

  .زيات شمېر ادارو كې زموږ پروګرامونه كارېږي
ټر، برېښــناليك يــا ايمېــل او انټرنــټ زمــوږ لــه وران هېــواد  كمپيــو

ــه چــې دكــارولو لپــاره يــې        ــره مرســته كــوالى شــي، خــو دا هل ســره ډې
م 1997پـر   . كاركوونكي وروزل شي او هغوى ته دنده وروسپارل شي        

كال موږ د مخابراتو وزارت تـه يـوه پـروژه وړانـدې كـړه چـې د هېـواد                    
 واسطه له نـړۍ سـره وتـړو، تـر           لوى ښارونه د برېښناليك د شبكې په      

ــرو ور    ــرو ات ــو خب ــور كلن ــروژه د    وڅل ــوږ پ ســته دمخــابراتو وزارت زم
وزيرانو شورا ته واسـتوله او پـه هغـه شـورا كـې ځينـو چـارواكو هغـه                    
ناروا وګڼله همدارنګه موږ غوښـتل چـې هېـواد تـه د انټرنـټ لـه الرې                  

  .وهټليفون راولو په دغه كار كې هم موږ ته اجازه رانه كړاى ش
دغه راز موږ په كابل كې خپل دفتر جوړ كړ، خو بيا به هم ډېر زيـات        
كسان پېښور ته راتلل نور خـو پرېـږده كمپيوټرونـه بـه يـې پـه پېښـور              
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كې زموږ له دفتر څخه اخيستل؛ بل دا چې په كابل كې لـه خپـل دفتـر               
سره زموږ د اړيكو ټينګولو ستونزې وې، همدارنګه چارواكو زمـوږ           

لې، له همدې كبله موږ دهغه دفتر ساتل غوره ونـه ګڼـل             پروژې ونه من  
او بند مو كړ موږ په دغه چلند ډېر خپه يو، له هېوادوالو او چـارواكو     
نه داهيله كوو چې په هېواد كې دننه كاروبار ته د ودې وركولو لپـاره               
لــه هغــو شخصــي ادارو ســره چــې پــه هېــواد كــې كــار كــوي همكــاري    

  .وكړي
ښتانه ستاسو كار ته پـه درنـه   سره له دې چې اكثره پ  

سترګه ګوري او په غياب كې مو ډېره سـتاينه كـوي،            
ياره لېـوال صـيب ټـول شـيان         (( :خو ځينې كسان وايي   

په خپل نامه پورې تړي، تر ده وړاندې هم ډېرو خلكو           
پروګرامونــه جــوړ كــړي خــو دومــره شــهرت خوښــي نــه 

  تاسو په دې باب څه وايئ؟)) دي
 نورو په شان موږ هم څه ډېـره غټـه تـوره نـه           لومړى خو دا چې د ځينو     

ده كړې، زه پـه ډېـره خواشـينۍ سـره دا وايـم زمـوږ كارونـه چـې زمـوږ                      
ولس ته ستر برېښي، په دې هم زه خپه يـم، ځكـه ولـې دوى تـه دا واړه                    
كاروه دومره ستر دي، خلك لـه سـتورو سـره خبـرې كـوي، مـوږ ال پـه                    

 روا او ناروا مو ال نـه دي  ځمكه سره نه جوړېږو، يو بل نه شو زغملى،      
  .پېژندلي
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ما د خپل ځـان سـتاينه نـه ده كـړې، خـو يـو څـه بـه مـې كـړې وي چـې                           
خلـك مــې پېژنــي، پــه كټـوه كــې كــه څــه نــه وي پـه څمڅــۍ كــې څــه نــه    

دومره ستونزمن كار چې زه كوم كه نور ترې خبـر شـي             ! راپورته كېږي 
 كېـږي، همـدې     نو بيا به پوه شي چې دا هر څه په وړيا ډول نه رامنځته             

پـه  . مينې او زيات كـار زه يـو ځـاى او بـل ځـاى ښـه او بـد يـاد كـړى يـم                         
حقيقت كـې زمـا د شـهرت وسـيله زمـا خپـل كـار دى او بـس، خوشـال                      

  :بابا څه ښه فرمايي
  

  عشقه ته تر اورنګزېب پاچا بهتر يې
  چې خوشال دې مشهور كړ په عالـم

 نامـه پـورې     تر ما دمخه چـې چـا څـومره كـار كـړى هغـه بـه د هغـو پـه                     
زه ټولـو  . څوك د چا كـار نـه هېـروالى او نـه غـال كـوالى شـي            . تړلى وي 

هغو كسانو ته چې تر ما يې دمخه كار كړى هـم پـه درنـه سـترګه ګـورم                    
او اوس چې څوك كار كوي هغو ته هم پـه درنـه سـترګه ګـورم او هيلـه                    

زه : لرم چې نور به ترما ډېر څه وكـړي خـو مـا او نـورو كـې تـوپير دادى                    
 څــه كــوم هغــه پــه رښــتينولۍ، مينــه او بيــا بيــا هڅــه كــوم او كــوم  چــې

ملګـري چـې ګيلــه مـن دي دهغـوى مثــال د هغـو زركـو دى چــې سـر پــه        
واورو ومنډي او وايي چې زه نړۍ نه وينم نو نړۍ ما هـم نـه وينـي، لـه                    
ګيلو نه څه نه جوړېږي، ما مخكې تاسـو تـه وويـل چـې نـور د څـه كـار                      

  . بايد وكړوترسره كولو په كار دي هغه
او بله دا چې كه دغـو ګيلـه منـو څـه كـړي وي او پـه هغـو يـې مـوږ او                     
ولس نه يو خبر كړي، نو زه دوى بخيالن بولم چې يـوازې د ځـان لپـاره              
  .يې كار كړى دى خو زه د ځان لپاره نه، بلكې د ټولنې لپاره كار كوم
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يو بل انتقاد چې پر تاسو كېږي البته د پردې تـر شـا              
ــوال صــيب     : هغــه دادى((  ــي چــې لې ــې كســان واي ځين

تجارتي اخالق يـا چلنـد د هغـه پـر فرهنګـي هغـو ډېـر                 
مانا دا چې لېوال له آره يـو ګټيـالى          )) زورور ښكاري 

شـــخص دى نـــه فرهنګيـــالى، تاســـو پـــه دې بـــاب څـــه 
  وايئ؟

ځينې كسـان منفـي نظـر لـري، د هـر څيـز دمنفـي اړخونـو څېړنـه يـې                      
نې كسـان چـې پـه اصـطالح د          خوښه وي، له خبرې خبره پيداكوي، ځي      

فرهنګپالنې الپې شاپې وهي، را دې شي او خپل كړى كار دې له موږ 
موږ الپـې نـه وهـو خـو كـار كـوو، د              . سره د انصاف له مخې پرتله كړي      

فرهنګپالنې او ګټنې خبره موږ په دې ډول ارزوو چې كار كول خپله د              
هغـه تـه د     فرهنګپالنې پـه مانـا دى، او بـل دا چـې مـوږ كـوم كـار كـوو                     

ټولنې اړتياوي، د اړتياوو د پوره كولـو او د اسـانتياوو پـه رامنځتـه       
  .كولو سره د مشكالتو له منځه وړل غواړو

مـــوږ تخنيكپوهنـــه مجلـــه خپـــروو؛ پـــه كتـــابي او كمپيـــوټري ډول 
دپښتو زده كړې مواد برابروو، همدارنګه پښتو ته مو د چاپي چـارو             

زمـوږ پروګرامونـو چـې      . وو يـې  ډېرې اسانتياوې برابرې كړي او برابر     
پښتو ته د چاپ او خپرونې كومې اسانتياوې اوس برابرې كـړي او د              
نن اكثره معتبره پښتو خپرونې تـرې ګټـه اخلـي ايـا دا فرهنګپالنـه او               
دفرهنګي بهير د ودې ګړندي كول نه دي؟ كه ځينې خلك داسې فكر              
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 بيـا  كوي چې خپل ټول وسايل په څو ورځو كې پر فرهنـګ ولګـوو نـو       
به فرهنګپال شم نه ګټيالى، نو دا خو ځكه امكـان نـه لـري چـې هـر څـه         

  .بيا هم زه قضاوت درنو لوستونكو ته پرېږدم. به همدلته سقوط شي
دا نيوكې چې ما يې يادونه وكړه دا خـو بـه غالبـاً تـر                
تاسو نه وې رارسېدلې خو اوس دا راتـه ووايـه چـې د              

تو خـدمتونو   پښتنو او ناپښـتنو لـه خـوا د دومـره زيـا            
  او هڅو له امله كله ستايل شوى هم يې او كه نه؟

ــر       ــو خلكــو پ ــه مســلمانۍ، پښــتو، پښــتونولۍ او د خپل ــر خپل زه پ
كارنامو وياړم چې تل يې دنړۍ توله برابـره سـاتلې ده، تـاريخ ليكلـي            
چې سـكندر لـه يونـان نـه راپاڅېـده، چنګېـز لـه منګوليـا راوالړ شـو،              

  : روس ته ګوره چې و بيا لنډانګرېز له لندنه راپاڅېده ا
  تراوسه يې ماغزه په قـرار نه دي ال

  چاچې ماسره وهلى سر په څنګ دى
دوى ټولــو غوښــتل چــې د نــړۍ انــډول خــراب كــړي او پــر كمــزورو     
هېوادونو خېټه واچوي همدا زموږ باتوران وو چې مات يې كـړل او د           
 كش شـوي ربـړ پـه شـان بېرتـه پـر خپـل خپـل ځـاى كېناسـتل، نـو يـون                        

ته دا وايه چې د چا به زړه نه غواړي چې د داسـې يـوې غيرتـي                ! صيب
سره له دې چـې زمـوږ       . او مېړنۍ ټولنې خواخوږى او خدمتګار نه وي       

هېوادوال له ډېرو ستونزو څخه ستړي او سـتومانه دي، بيـا هـم زه لـه                 
دوى څخه ډېر زيات خوښ يم، ماته يې ډېر څه راكړي او راكـوي يـې،                

زمـا يـو   . زه لـه ټولـو څخـه د زړه لـه كـومې مننـه كـوم       ډېر مې سـتايي او   
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ارمــان دى چــې زه دوى ټــول ســوكاله او خوشــحاله وويــنم دوى چــې       
خوشحاله وي نو موږ بـه خوشـحاله يـو مـوږ تـه دهېـواد پوهنتـون، او                   
داسې نورو غيردولتي ادارو او اشخاصو ډېر سـتاينليكونه رالېږلـي     

 زموږ سره ډېـره همكـاي       چې د قدر وړ دي، د هېوادوالو ټولو خپرونو        
  .كړې او كوي يې چې د مننې وړ دي

د ناپښتنو په حساب په غټو كمپنيو كې د مايكروسـافټ كمپنـۍ،      
يوني ) اى اس او  ( د اډوب كمنپۍ، د ملګرو ملتو دمعيارونو ادارې         

همدارنګـــه پـــه . كـــوډ او داســـې نـــورو ادارو زمـــوږ كارونـــه ســـتايلي 
 1999فاونډيشن موږ ته پر     ګاونډيو هېوادو كې د پاكستان ساينس       

ــوږ         ــانو زم ــو او بهرني ــرو هېوادوال ــټ ډې ــر انټرن ــړه، پ ــايزه راك ــال ج ك
  .ستاينه كړې چې د ايران ټايم ويبپاڼه هم په كې شامله ده

زه خو چې كله تاسو ګورم هر وخت د كمپيوټر مخـې         
نـــږدې دى چـــې پـــه (( تـــه ناســـت يـــې هغـــه د چـــا خبـــره 

چـې پـه شـپه او       دا راتـه ووايـه      )) كمپيوټر كې ننـوزې   
  ورځ كې څو ساعته كار كوې؟

زه د كال ټولې ورځې كار كوم له خوب نه پرته ټول سـاعتونه د خپـل                 
زمـا د   . كار، خپل ژوند او د هېواد د ډېرو ستونزو د حل په لټه كـې يـم                

برياليتوب راز هم دا ډېر كار او زغم دى چې د نـاپيلون دغـه نكـل يـې                   
او شـــوكت پـــه زمانـــه كـــې دده د نـــاپيلون د شـــان : ډېـــر ښـــه تمثيلـــوي

دماشومتوب د وخت يو ملګرى چې پر ده بانـدې پـه وركوټـوالي كـې                
زورور و په ډېره حيرانتيا له ده څخه پوښتنه وكړه چې زه خو تـا پېـژنم               
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چې نه زمـا پـه شـان زورور او نـه لـه مـا نـه هوښـيار وې، خـو نـن دې نـه                           
  ؟پرېږدم چې دا راز راته ونه وايې چې څنګه ناپيلون شوې

تـر  !  كـار نـه دى  ېپرېـږده دا سـتا د وسـ   : وايي چې ناپيلون ورته ويل   
ډېر ټينګار نه وروسته ناپيلون وويـل چـې خولـه پرانيـزه، خپلـه ګوتـه             
يې د هغه په خوله كې وركړه او هغه ته يې ويل چې خپله ګوته د ده پـه                    
خولــه كــې كېــږدي، بيــا يــې غــږ وكــړ چــې پــه غــاښ يــې كــړه، نــاپيلون   

ي د هغه پر ګوتې باندې زور راوړ، خو لـه څـو شـېبو        دملګري او ملګر  
ــږده    ــږده، پرې ــه يــې  ! وروســته يــې ملګــري وويــل، پرې ــاپيلون ګوت د ن

ــاپيلون ال هغــه شــان ګوتــه نيــولې وه او نــور زور يــې      پرېښــوده، خــو ن
وركاوه، كله چې هغه ډېـرې چغـې ووهلـې نـو يـې پرېښـود، ورتـه يـې                     

  !وويل چې پوه شوې؟ ويې نه
ې زما ګوتې هم ستا د ګوتې په شان درد كاوه، خـو   ورته يې وويل چ   

تا څو شېبو درد ته غاړه كېنښوده او زما ګوته دې پرېښوده، دغه زما       
  .د برياليتوب راز دى

  :وايي
  ې زحمته راحت نه شته زما ورورهــب

  كه راحت غواړې زحمت در لره بويه
  دومره ذهني بوختيا دې روغتيا ته زيان نه رسوي؟

غتيا هله خرابېږي، چې كله انسـان قناعـت ونـه كـړي،             زما په اند رو   
دخداى پاك پر وركړل شويو نعمتونو چې ژوند، روغه سټه، شتمني           
او نور وسايل دي قناعت ونه كړي، نېستۍ، رنځورۍ او ربړو ته يـې              
له صبر سره سره دهغو د ښه كولو په الر كې همت او غيرت ونه كـړي،                 
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م ناروغه شي، او ل دا چـې خـداى          نو بيا ناروغ خو پرېږده روغه سټه ه       
پـاك انسـان د ښـېګڼې او عبـاداتو لپـاره پيـداكړى دى، نـو هـر څـوك          

زه چـې كلـه     . چې قانع او هڅانـد وي هـومره د هغـه روغتيـا هـم ښـه وي                 
كار ونه كړم نو بيا ورو ورو راته احساسـېږي چـې د لټـۍ خواتـه روان                  

  .يم او دردونو ته مې خيال شي
ــ   ــه پــ ــان دې تراوســ ــومره كســ ــه  څــ وې روزلــــي او پــ

راتلونكي كې د كوم روزنيز مركز د جوړولو نيت لرې          
  او كه نه؟ او كه لرې يې دا به څنګه او چېرته وي؟

زه خپله پر زده كـړه، څېړنـه او جوړونـه دومـره بوخـت يـم چـې ځـان د                      
ښــوولو جوګــه نــه بــولم، كــه ژونــد و او خــداى پــاك راســره مــل و او د    

ده كـړې پـه څانګـه كـې څـه ګامونـه             هېواد پوهنتونونـو د كمپيـوټر د ز       
پورتــه كــړل، او چــارواكو راســره همكــاري وكــړه نــو پــه هېــواد كــې بــه 
دكمپيــوټر د پروګرامونــو د جوړولــو يــوه داســې اداره جــوړوم چــې نــه  
يوازې دهېواد كمپيوټري ستونزې حل كړي، بلكې له نورې نړۍ سره           

  .مرسته او كاروبار هم وكړو
ــور   ــه بنســټيز ډول زه دې څل ــې   خــو پ ــه د ســوداګريزې بڼ و كــارونو ت

ــم   ــالف يـ ــو كلـــك مخـ ــرتوب او    . وركولـ ــم مشـ ــذهب، دويـ ــومړى مـ لـ
بايــد . حكومــت، درېــيم زده كــړه او څلــورم روغتياپالنــه او رنځپوهنــه

ټولنه او حكومت دغو څلورو مسلكوالو ته د ژوند ټولې اسـانتياوې            
برابرې كړي، چې دوى دخپلې خېټې او كورنۍ د خړوب لپاره د نورو          

  .ند ته خطر نه شيژو
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ــرو، خــو چــې څــوك هــم زمــوږ         ــه ل كــه څــه هــم مــوږ د روزنــې مركــز ن
پروګرامونه زده كوي هغوى ته يې په خپـل دفتـر كـې وړيـا ورښـيو او                  
تراوســه مــوږ پــه دغــه طريقــه پــه لســګونو كســان روزلــي چــې اوس پــه 

  .دولتي او غيردولتي ادارو كې كار كوي
كـوم  اوس پر كومو نوښتګرو هڅو بوخـت يـې يـانې            

  نوي پروګرامونه دې ترالس الندې دي؟
اوس پر دې لګيا يم چې كمپيوټر څنګه كره او سمه پښتو وليكـي،              
نـــو د دې لپـــاره پښـــتو كمپيـــوټري قـــاموس جـــوړول پـــه كـــار دي، دا 
قاموس اوس زموږ تر كار الندې دى، ددغه قاموس دجوړونې طريقه           

و كـې   داده چې موږ اوس ټـول پښـتو قاموسـونه چـې تراوسـه پـه پښـت                 
شته هغه كمپيوټر ته وراچوو او بيا هغه د پښتنو د شپږو غټـو لهجـو                

 امـال   حپه پښـتو پوهـانو ګـورو چـې د هغـه كـره پښـتو ټكـي پـه صـحي                     
  .كمپيوټري قاموس كې ځاى پر ځاى شي
  :همدارنګه الندې كارونو باندې كار كوم

دكمپيوټر په واسطه پښتو لوستل، دلوسـت كمپيـوتري پروګـرام؛           
ــه ټايــپ كولــو څخــه پرتــه     پښــتو ســكېن كــ  ول يــا ليكــل شــوي مــتن ل

كمپيوټر ته وړل، پښـتو ويبـاڼې جـوړول؛ د ټولـو پښـتو پروګرامونـو                
ترمنځ د ليكل شوي متن وړل او راوړل؛ په جاوا كې پښتو ليكل؛ پـه               
يونيكس كې پښتو ليكل او لوستل؛ همدارنګه د يودوه كتابونو پـر            

  .ۍ اخته يمليكلو او د كمپيوټري اصطالحاتو پر ډيكشنر
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څو ځله دې ليكوالو ته په ډېر ټينګار سره ويلي چې           
كمپيوټر زده كړي، دا د وخت غوښتنه ده، ستاسو په          
نظــر كــه هــر پښــتون ليكــوال كمپيــوټر زده كــړي، د       
ليكــوال پــه كــار كــې بــه څــومره اســانتياوې راشــي او  

  پښتو ژبې ته به يې ګټه څومره وي؟
يـوټر پـه خـاص ډول پښــتو    زمـا پـه خيـال پـه دې يـوه لسـيزه كـې كمپ       

پخــوا بــه كــه يــو اثــر  . كمپيــوټر د پښــتو اثــارو چــاپ تــه ســرعت وركــړ 
مياشـتې  . چاپېده نو مخكې تر مخكې به يوه خطاط تـه سـپارل كېـده              

مياشتې به پرې اوښتې او تر ډېر شواخون وروسته بـه لوسـتونكو تـه               
رســېده، خــو اوس پــه اوونــۍ كــې د يــو څــو تــازه كتــابونو او مجلــو د   

اهدان يو، نن سبا دكتابونو دچاپ بازار ګرم دى او دفرهنګي           چاپ ش 
ارزښــتونو ترڅنــګ دغــه كتابونــه ليكوالــو تــه اقتصــادي ارزښــت هــم  
لري، مانـا دا چـې پـه يـوه ژبـه كـې څـومره ډېـر اثـار خپـاره شـي دومـره                          

  .لوستونكي هم پيداكوي
هرې ژبې چې ډېر لوستونكي پيـدا كـړل داسـې يـې وبولـه چـې دغـه                   

همدارنګه د ژبې پرمختيـا د ليكـوال لپـاره          . واته روانه ده  ژبه د اوج خ   
اقتصادي پرمختيا ده، ښه ليكنه ښه اقتصادي ګټه هم السـته راوړى           
شي، همدارنګه د ليكنو اقتصادي بازار چې څومره ګرم وي هـومره د      
ــه الر       ــوړېږي او دغــه شــان يــو شــهكار بــل ت ليكنــو معنــوي ځــال هــم ل

ادب پــه همــدې ډول افــاقي حيثيــت پرانيــزي، يــوه ژبــه او دهغــې ژبــې 
  .پيداكوي
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كه پښتو ژبه له دوو لسيزو مخكې وختونو سره پرتله كړو يو كيفي 
بدلون په كې راغلى دى، دا بدلون كه له يوې خوا د ليكوالو په هنـري    
ــه        ــوه د كمپيــوټر او چــاپ ل ــه پل ــه بل ــړو، ل او تخليقــي لوړتيــا پــورې ت

الى، په عاجزۍ بـه درتـه       تخنيكي اسانتياوو څخه هم انكار نه شو كو       
ووايم چې د كمپيوټر په برخه كـې همـدا زمـوږ پښـتو پروګرامونـو او                 
هلــو ځلــو ډېــر داســې كســان دې تــه هڅــولي چــې كتابونــه ليكــل ورتــه  
اسان كار ښكاري او بل داسې كسان مو روزلي چې د پښتو ليكنو په    

زمـوږ لـه كمپوزرانـو څخـه نـن يـو شـمېر              . كمپوزولو كې ډېر مـاهر دي     
ــرې     ليكــ ــه ډې ــم زور يــې د كمپيــوټر پــه ملګرتيــا ورت وال دي چــې د قل

دروازې پرانيستي او نن سبا يو كس او يـو كمپيـوټر پـوره يـوه مجلـه                  
  .چې پخوا په كې د لسګونو كسانو اړتيا وه په يوازې ځان راوباسي

له تخنيكي او طباعتي پلوه اوس پښـتو ژبـه د نـړۍ             
  له نورو يادو ژبو سره سيالي كوالى شي؟

ه تخنيكــي چــارو كــې اوس پښــتو لــه انګرېــزۍ ســره خــوا پــه خــوا  پــ
تلالى شي، ځكه چې اوس په امريكا كې هم خلك د انګرېزي ليكنـو              

 زره او د وينـــډوز 2، وينـــډوز 98، وينـــډوز 95لپـــاره دغـــه وينـــډوز 
ــه كــاروي او دلتــه هــم كــارېږي   همدارنګــه پــه طباعــت او  . پروګرامون

كــې كــارول كېــږي چــې اوس پــه ټولــه نــړۍ )) كورلــډرا((طراحــۍ كــې 
پښتو هم د انګرېزي په څېر په كـې كارېـدى شـي، زمـوږ پښـتو شـوي                   
پروګرامونه نـن سـبا د دولتـي او شخصـي ادارو او عـامو هېوادوالـو                 
  .هره كمپيوټري اړتيا پوره كوي او هغوى ترې كار اخيستالى شي
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لكه څنګه چې ماته معلومه ده تاسې بهر ته ډېر ځلـه            
هــم تلــالى شــئ او هــم هلتــه پــاتې  تللــي ياســت او بيــا 

كېدو امكانات درته ډېر زيات دي، ولـې مـو دا ځـاى             
  غوره كړى دى؟

دلته زما د پاتې كېدو اصلي وجه داده چې د درېيمې نړۍ خلكـو او         
پــه ځــانګړې ډول زمــوږ لــه هېوادوالــو ســره دا مفكــوره ده چــې مــوږ د   

 دهغـو   پرمختللو هېوادونو د اوسېدونكو په څېر كار نه شـو كـوالى،           
په شان وسيلې زموږ سره نه شته، خو له كومې ورځې چې زه پر ښو او  
بدو پوهېدلى يم، د دوى له دغې مفكورې څخه خپه يم او په دې هڅه 

نـو د كمپيـوټر     .  هغه كارونه وكړم چـې دوى يـې ناشـوني بـولي            ،كې يم 
كـه مـوږ كـار      . پروګرامونه پښتو تـه اړول هـم ددغـې لـړۍ يـوه كـړۍ ده               

 خلكـو څخـه مـوږ ډېـر تكـړه او غښـتلي يـو، پـه دې كـې                     وكړو لـه هغـو    
شك نه شته چې ډېر پرمختللي هېوادونه ښې زرخېـزه ځمكـې او ښـه               

  .اقليم لري چې دوى په خېټه ماړه ساتي
زمـوږ هېـواد هـم      . او د نورو اسانتياوو د برابرولو لپاره هڅـې كـوي          

يــو ښــه زراعتــي هېــواد دى، خــو كــه مــوږ د نــورو د مالمتولــو پرځــاى 
ې راونغښتې او د جګړو، تربګنيو پرځاى مو كار وكـړ او د يـو بـل                 مټ

د پرځولو پرځاى مو له يـو بـل سـره مرسـته وكـړه، نـو د نـورې نـړۍ پـه                        
څېر كه موږ كار وكړو لـه هغـو خلكـو څخـه مـوږ ډېـر تكـړه او غښـتلي             
يو، تر دوى بـه ډېـر پرمختـګ وكـړو او ټـول بـه خوشـحاله او سـوكاله                     

  .شو
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پيـوټر پـوه پـه توګـه د تخنيكـي           تاسو د يو افغان كم    
و نپرمختګونــــو لـــــه پلـــــوه د پښــــتو ژبـــــې او پښـــــت  

  راتلونكى څنګه ارزوئ؟
پښتو ژبه به هله د نړۍ لـه نـورو ژبـو سـره سـيالي كـوي چـې پښـتانه                   
سيالۍ ته چمتو او له دغو ستونزو څخه فارغ شي چې اوس زمـوږ پـه               

پښــتو تــر هغــه پرمختــګ نــه شــي كــوالى چــې  . هېــواد كــې روانــې دي
ښتانه مخكې شوي نه وي، پښتانه او پښتو بايد يوشان پرمختـګ            پ

وكړي، اوس ربړه داده چې ځينو پښتنو دومره پرمختګ وكـړ چـې لـه           
پښتو څخه ووتل او په ځينو خپرونو كې پښتو دومره پرمختګ وكړ            

  .چې پښتانه پرې نه پوهېږي
خو بيا هم اوس پښتو كال پر كال د پرمختللو ژبو پړاو ته ځان نږدې 
كوي، خو پښتنو ته د پښتو ليكنو پر كيفيت ډېر ټينګار په كـار دى،               
په پښتو كې علمي او مذهبي ليكنې ډېرول او ښه كول د وخـت اړتيـا                
ده، مطلب دا چې پښتو دحكومـت، سـوداګرۍ او د علـم ژبـه كـول پـه                   

پښــتو اوس يــوازې زمــوږ د پښــتو ادب غيرتمنــدو پــه خپلــو . كــار دي
ې ده، نورو تخنيكي او علمـي كـارونو پـه           بېشانه خواريو راټينګه كړ   

  .كې چندانې پرمختګ نه دى كړى
د پښــتو ژبــې د پرمختــګ لپــاره د تخنيكــي چــارو د 
ماهرينو او ليكوالو ګـډو هڅـو او هلـو ځلـو تـه اړتيـا                

  شته او كه نه؟
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، د ژونـد پـه هـر يـو      )كوم كار په سال وي هغـه بـې بـالوي          ( وايي چې   
 ګډه كار كولو كې بركت وي، پـه ګـډ      ډګر كې ګډ كار ته اړتيا شته، په       

كار كې زده كړه هم كېږي، وخت هم نه ضايع كېږي او سـرچينې هـم نـه                  
زه خو چې هر وړوكى او لوى كار كوم، په هغه كې لومړى له              . خرابېږي

هغه چا څخه مشوره اخلم چې په هغه كې ډېره ښه پوهـه لـري او بيـا لـه                    
روګرام ورتـه جـوړوم     هغو كسانو سره خپله مفكوره شريكوم چې څه پ        

  .يا څه كار ورته كوم
د مثال په ډول كمپيوټر ته د پښتو تورو اچولو نه مخكـې مـا لـه هـر                   

همدارنګـــه اوس مـــوږ د . پښـــتو پـــوه او ليكـــوال ســـره مشـــوره كـــړې 
ماشومانو لپاره د پښتو زده كـړې يـو پروګـرام جـوړوو چـې پـر يـو يـو                     

 كـار كـړى چـې       ټكي يې ما له پوهانو څخه مشوره اخيستې او بيا مـې           
يو پړاو يې جوړ شي پر خپلو ماشومانو يې په بشـپړ ډول څـو څـو ځلـه      

  .ازمويم
خداى پاك دې هغه ورځ راولي چـې زمـوږ چـارواكي هـم دغـه چلنـد                 
خپل كړي او كله چې يو كار كوي، په هغه كې د خپل ولس لـه پوهـانو                  
او بيا خپله له ولس څخه مشوره وغواړي او هر كار په خپل سر ونه               

ي، كــه نــه نــو د دوى وړه تېروتنــه بــه د مليونونــو وګــړو ژونــد تــه  كــړ
  .ګواښ وي، او دوى به خپله هم په كې راګير وي

ــرم يــوه لويــه او كــوچنۍ هيلــه دې هــم بيــان      هيلــه ل
  كړې؟

زمــا هيلــه او غوښــتنه لــه خپلــو هېوادوالــو او د درېيمــې نــړۍ لــه   
مـوږ لـه   خلكو نه دا ده چې دا مفكوره له خپلو مغزو نـه وباسـي چـې              
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چانه كم يو او د بل چا پـه شـان كارونـه نـه شـو كـوالى، زه ويـنم چـې                        
دوى له نورو څخه ډېر تكړه دي خو كه لږ زيار وباسـي، نـو ډېـر بـرى         
به ترالسه كړي، زه دوى ته دا هم په ډاګـه وايـم چـې اسـتعمار ګـر لـه             
بېالبېلــو الرو هڅــه كــوي چــې تاســې داســې وپوهــوي چــې ګــواكې   

  !ىتاسې څه نه شئ كوال
لپـاره  ) ج(له خپلو سياسي وروڼو څخـه پـه ځـانګړي ډول د خـداى             

هيله كوم چې كلـه قـدرت تـه ورسـېږي، لـه ټولـواكۍ څخـه دې الس                   
واخلي، نن سبا پـه نـړۍ كـې هـر يـو مسـلك ډېـر زيـات اختصاصـي                 
شوى او هر سړى هر څه نه شي كوالى، پـر خپلـو خلكـو دې اعتمـاد                   

تـه پرېـږدي او چـې كـوم         وكړي، څه دې خپله وكـړي او څـه دې نـورو             
دولتــي . كــار خپلــه نــه شــي كــولى هغــه دې ضــرور نــورو تــه پرېــږدي  

انحصـــارات دې پايتـــه ورســـوي، خپلـــو خلكـــو تـــه دې پـــر بهرنيـــو 
ــوازې     ــړي، حكومـــــت او سياســـــت دې يـــ ــرجيح وركـــ ــو تـــ كمپنيـــ

  .الرښوونې، څارنې يا كنټرول او ساتنې ته متوجه كړي
ووو برابـرول دې    د صنعت، سوداګرۍ، تجـارت او نـورو اسـانتيا         

دې خلكو ته پرېږدي او د حكومـت د چلښـت لپـاره دې ماليـه زياتـه              
كړي، حكومت دې خپله تجارت نـه كـوي، څـوك يـې چـې ښـه او بـد           
مخالفت كوي، هغه دې نـه ځـوروي، هـر مخـالف دښـمن نـه وي، نـو                   
هله به دوى او نورو هېوادوالو ته په هېواد كـې د سـولييز ژونـد الر         

ې هغه ورځ راولـي چـې ټـول هېـوادوال د وروڼـو              خداى د . برابره شي 
معاملـه كـړي او پـه راتلـونكي         )) تېر په هېـر   (( په شان يو له بل سره       

  .كې ټول د نېكو كارونو ژمنه وكړي، زما هيله همدا ده
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د پښتو ژبې د غوړېدو په تحريك كې بايد 
  لريمنفي او افراطي ذهنيتونه ځاى ونه 

اد يــو ځــوان،  ښــاغلى عبــدالوكيل شــينوارى د هېــو   
تكړه او پياوړى ليكـوال     

ــه او  . دى ــډه كيســ ــه لنــ پــ
نورو ټولنيزو، سياسـي،    
پـــــــوهنيزو او تحليلـــــــي 
ليكنـــــو كـــــې لـــــوى الس 
لري، تراوسه يـې پـه ګڼـو        
خپرونو كې يـو شـمېر پـه        
زړه پــورې لنــډې كيســې   
او نــــــورې پــــــوهنيزې او 

 يـې يـو     سربېره پر دې  . څېړنيزې ليكنې خپرې شوې دي    
دا مركـه   ترسـره كـړي دي،      هـم    شمېر فرهنګي خدمتونـه   

 ګڼــه كــې څلورمــهپــه ل كــال 1379د د هيلــې مجلــې يــې 
  : چې ستاسو پام ورته را اړوو،شوې ده

خپل ځان او د خپل فرهنګي ژونـد څـومره والـى او             
  څرنګوالى راته په لنډه توګه راوپېژنئ؟
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ــه ادب ســره پــه زړه كــې د مينــې ګــالن        ــه مــې ل ــر خــام عمــر ن ــه ډې ل
د هېواد د ډېرو نورو ليكوالو په څېر زمـا ادبـي            راټوكېدلي او لكه    

په څلورم ټولګي كې وم چې شـعر  . خوځون هم پر شعر پيل شوى دى     
مې وليكه دا چې څنګه شعر و، ښه مې په يـاد كـې نـه دي پـاتې خـو                     

رلى  نومېـده، پـر      سـ ډېره كليوالي بڼه يې درلـوده، دويـم شـعر مـې پ            
دمحمد طاهر بينـا    خداى بښلي سي  .  وخت په شپږم ټولګي كې وم      دغه

دا زما لومړنى شعر و چې په       . ډېرې كمونې او سمونې په كې راوستې      
وروســته مــې د شــعرونو ترڅنــګ د . ننګرهــار ورځپاڼــه كــې خپــور شــو

ادبـي ټوټـو پـر كښـلو هـم الس پـورې كـړ، چـې زيـاتې يـې پـه ننګرهـار             
ل كــال كــې مـــې   1357ورځپاڼــه او مجلــه كــې خپــرې شــوې دي، پــر       

تر سـرليك النـدې وكښـه چـې     )) هغه وږى و  : ((  د لومړنى لنډ داستان  
كه رښتيا ووايم داستان ته     . سمالسي په انيس ورځپاڼه كې خپور شو      

نه پاتې كېده، خو دا چې د وخت حاكمې سلطې پر مزاج برابر و او څه                
  .به زما د هڅونې موخه هم په كې مله وه راته خپور يې كړ

مـې وروسـته د ډرامـو    د شعرونو، ادبي ټوټو او داستانونو ترڅنګ        
ليكلو ته مخه شوه، كه رښتيا راباندې وايې، زما له ډرامې او تمثيل 
نړۍ سره لېونۍ مينه وه، ال ډېر كـوچنى وم، چـې د راډيـو افغانسـتان                 
پرله پسې راډيويي ډرامې مې يوه هـم نـه قضـا كولـه او لـه اورېـدو نـه                     

اډيويي ل كال مې د لومړي ځل لپاره ر1358پر. مې ډېر خوند اخيسته
وليكه، پر دغه وخـت پـه لسـم ټـولګي         )) د غچ اور  (( پرله پسې ډرامه    

دا ډرامـه ډېـر ژر لـه دغـې راډيـو ځنـې خپـره                . كې پر زده كړو بوخـت وم      
)) هغه څنګه لېونى شو   ((  تر دې وروسته مې پر بل كال بل نكل           ،شوه

د ښوونځي د زده كـړو پـه بهيـر كـې مـې د ښـوونځي زده                  . هم خپور شو  
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 ځينې سټېج ډرامې ليكلې، په خپله مې هم د لوبغاړي پـه             كوونكو ته 
  .توګه په كې برخه اخيسته

د ډرامو تر ليكلو وروسته ورو، ورو لـه شـعره لـرې كېـدم او داسـې                  
يو وخـت راورسـېد چـې مـا نـوره لـه شـعر ليكلـو سـره بېخـي مخـه ښـه                         
وكــړه، مــا نــه يــوازې د ډرامــو پــر ليكلــو ګــوتې پــورې كــړې، بلكــې د   

  .ب مې ليكل او لوستل هم پيل كړلډرامې په با
بـېال  ( ل كال د پنځو كلونو لپـاره د لـوړو زده كـړو پـه موخـه                  1362پر  
 په دغه موده كې مـا هـېڅ ونـه ليكـل خـو               ،جمهوريت ته الړم  ) روسيې

 تـر دې وروسـته   ،كله چې راوګرځېدم بېرته مې ادبي هسـتونې وكـړې       
غه زمـا د ژبـاړې      مې د ليكنې تر څنګ ژباړه هم پيل كړه، خو له بده مر            

تــر ادبــي برخــې نــورې متفرقــې ژبــاړې درنــې دي او زه پــر دې كــار ډېــر 
  .پښېمانه يم

په دغو كلونو كـې مـې سـينما تـه هـم مخـه شـوه او څـه ليكنـې مـې د               
ســينما د هنــر پــه هكلــه هــم وليكلــې، ســره لــه دې چــې مــا د ســينما او    

ې هـېڅ   ډرامې له هنر سره خورا كمه بلدتيا لرلـه او پـه دې برخـه كـې مـ                  
ډول زده كړه نه وه كړې، خـو دا چـې د پښـتني هنـر دا برخـه خـورا ډېـره                       
كمزورې وه، د يو رسالت له مخې مې دا كار وكړ، په دغو كلونـو كـې                 
مې يوه نيمه تمثيلي ډرامه هم وليكله چې د راډيو تلويزيـون لـه الرې               

  .خپرې شوې دي
دانو د افغانسـتان د هنرمنـ  ) څـوكۍ (رامې  ډل كال مې يوې     1371پر  

  .د اتحاديې له خوا نقدي جايزه واخيسته
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كلــه چــې پــه افغانســتان كــې وم، د ادبــي هســتونو زياتــه برخــه مــې    
م كال كله چـې  1993ژباړې او د ډرامې په باب ليكنو جوړوله، خو پر        

پېښور ته راكډه شوم ټوله مخه مې لنډو كيسـو تـه شـوه، خـو بيـا مـې                    
 وليكــل، زمــا لــه هــم ډېــرې كيســې ونــه ليكلــې، خــو هغــه څــه چــې مــې 

پخوانيــو كيســو ســره يــې ډېــر تــوپير درلــود، دا چــې دا كيســې مــې د  
كيسو پر معيار سره برابرې دي كـه نـه؟ پـرې نـه غږېـږم، خـو يـوه خبـره                      
چــې بايــد ويــې كــړم پــه دې الر كــې ماتــه ډېــر نــږدې دوســتان ګــران          
هېوادمل صاحب، كاروان صاحب، اسدجان غضنفر، نثار، سـالك،         

ما ډېر هڅوونكي دي، د دوى ډاډ زما د كيسه ليكنـې            او نور ز  ... عابد
  .په روزنه او هڅونه كې لوى ځاى لري

له بده مرغه چې زه د خپل تخليق او ژباړې هېڅ جونـګ نـه لـرم او دا                   
دې برى راكـړي، چـې كـه نـور         ) ج(هر څه خواره واره دي، خداى تعالى      

  .نه وي د خپلو كيسو يو جونګ خو په خير خپور كړم
 بدلون د يو ليكوال پر هنـري زېږونـو څـه            د چاپېريال 

  اغېز لري او تاسې خپل مثال هم وړاندې كړئ؟
ــري        ــر هن ــوه ليكــوال پ ــدلون د ي ــال ب ــره ده چــې د چاپېري ــده خب څرګن

په نوي چاپېريال كې ليكوال نوى انسان،       . زېږونو خورا اغېزناك دى   
 وينـي او لـه نـورو اقتصـادي، ټـولنيزو او          ... د هغه غوښتنې، هيلې او      

كلتوري اړيكو سره اشـنا كېـږي او طبيعـي ده چـې پـه نـوي چاپېريـال                   
كې به د هغه تخليق ارو مرو له دغو مناسباتو نه اغېزمن وي، خو يـوه          
خبره چې روښانه او د ليكوال د بري رمز دى، په نوي چاپېريـال كـې د                 

زما په اند كـه مـوږ يـا         . هغه د خپل وطن د انساني ارمانونو انځور دى        
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د ليكوال وغـواړي پـه دې چاپېريـال كـې د پـردي انسـان پـه          د بل هېوا  
انځورونه يې د خپلې ټولنې انسان هېر كړي، اثر به يې ډېر بې خونـده               
ــه        ــو يــې پ ــر شــاهكارونه شــته چــې ليكوال ــړۍ ډې ــن د ن پنځــولى وي ن
پردېســـۍ كـــې ليكلـــي دي، خـــو كيســـې يـــې د خپـــل وطـــن او خپلـــو  

  .انسانانو دي
ليكوال په دغه برخه كې ډېر بريـالي  له ښه مرغه زموږ ځينې پردېس      

پردېسـۍ  . دي ښه بېلګه يې د شـپون صـاحب ګټيـالى نـومې نـاول دى                
زمـــا پـــر هســـتونو هـــم خپـــل اغېـــز ښـــندلى درې څلـــور كيســـې مـــې د 

له بده مرغه د پردېسۍ په دغـه ټولـه          . پردېسۍ د چاپېريال كيسې دي    
  .موده كې مې يوازې همدومره وليكالى شول

 شـــمېر هېوادونـــو كـــې   تاســـو خـــو د نـــړۍ پـــه يـــو    
وګرځېــدلئ، پــه ټــوليز ډول د نــړۍ پــه ادبــي بهيــر كــې 

  كوم مسايل زيات مطرح دي؟
سره له دې چې اوسنۍ صنعتي نړۍ د خپـل پرمختـګ لـوړو پوړيـو                

 ،رېدو سره چټكېـږي ېته رسېدلې او دغه پرمختګ د هرې ورځې په ت        
خو دغو پرمختګونو ډېـرې سـتونزې هـم رامنځتـه كـړي، د چاپېريـال                

تيا، د ذروي وسلو مسابقې، ماشـيني ژونـد، كلتـوري انحطـاط             ككړ
د صنعتي نړۍ   . دغه نړۍ له جدي ګواښ سره مخامخ كړې ده        ... او نوره 

نننـي صـنعتي    . د نننيو آثارو ګڼ موضوعات همدغه ستونزې جوړوي       
پرمختګونه نه يوازې د آثارو پر مضـمون خـورا اغېزنـاك دي، بلكـې               

  .و ته هم بدلون وركړى دىتر ډېره يې د آثارو كالسيكو بڼ
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ځينــې وخــت ځينــې ادبــي پنځــونې د خوشــحالۍ او  
غــم د اوج لــه كبلــه راټــوكېږي تاســو دا مســئله څنګــه   

  ارزوئ؟
خوښي او غم، عواطف او احساسات زېږوي، چې د يوه هنري اثـر د             
هستونې د خوځون اصلي محـرك دى او د هـرې خوشـحالۍ او غـم تـر          

ــې     ــېبې پټـ ــې او شـ ــانګړې پېښـ ــا ځـ ــا بيـ ــي   . ويشـ ــات ادبـ ــړۍ زيـ د نـ
، ښـه بېلګـه يـې د    يشاهكارونه د ځانګړو تـاريخي پېښـو محصـول د     

ده چـــې لـــه نـــاپليون ســـره د )) ســـوله او جګـــړه((الكســـي تولســـتوي 
كلونـو د جګـړې نــادودې بيـانوي او يـا هــم د     ) 1814-1812(روسـانو د  

چـې د لـومړۍ نړيـوالې       ) لـه ټوپـك سـره مخـه ښـه          ( ىارنسټ همينګو 
  .و انځور كاږيجګړې د بدمرغي

زموږ ډېر آثار هم زموږ د كورنۍ جګړې د بـدمرغيو انځورونـه دي،              
دې وكــړي چــې زمــوږ ليكــوال زمــوږ د كړېــدلي ) ج(خــو خــداى تعــالى

ولس د خوښۍ او هوساينې د شېبو انځورونه هـم پـه خپلـو تخليقـاتو          
  .كې وكاږي

 وړاندې ستاسو يو شمېر     تګموږ بهر ته ستاسو تر      
، خو اوس دې د لنـډو كيسـو    لنډې كيسې لوستې دي   

  څرك نه ليدل كېږي، علت يې څه دى؟
تاســو پــوهېږئ، بهــر تــه تــګ دومــره اســانه خبــره نــه ده، زه چــې كلــه   
كډوال شوم، پوره يو كال د يو ګونـګ او نـامعلوم برخليـك پـه لومـو                  
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كې ښكېل وم او كه رښتيا درته ووايم، نه يوازې دا چې ليكلو ته مـې          
 د لوسـتلو پـر وخـت بـه هـم تـل پـه ډېـرو نـورو                    تابيا نه جوړېدله، بلكې   

چرتونو كې الهو وم، وروسته كله چې مې برخليك معلوم او دعا مې            
قبوله شوه او د سياسي كډوال په توګه ومنل شوم په دغـه هېـواد كـې                 
چې اوسېږم پوره ډېر وخت مې د كار روزګار لټون ونيوه بيا رابانـدې              

  .د كارونو او بوختياوو بوج شو
ــل علــت   ــه كــې      ب ــوالى هــم و، زه چــې پ يــې د فرهنګــي دوســتانو لرې

ــاډا،       ــا، كانـ ــتان، امريكـ ــي، انګلسـ ــواد د جرمنـ ــم دا هېـ ــتوګن يـ اسـ
روسيې، هالينډ او نورو په څېر له ليكوالـو او فرهنګـي كړيـو نـه ډك                 
نه دى، چې سړى اړ او وهڅـول شـي او زه ځينـې مالمتيـاوې پـر خپـل                    

 ټولـــو ليكوالـــو او كـــه رښـــتيا رابانـــدې وايـــې مـــوږ . ځـــان هـــم اچـــوم
فرهنګيانو هومره چې مو په خپل وطـن كـې پـه خونـد او مـزې ليكنـې                   

  .كولې، دلته يې نه شو كوالى
هغـه افغـان ليكـوال چـې     : زموږ ځينې ليكـوال وايـي    

په بهر كې اوسي، طبعاً يې يوه بهرنۍ ژبه زده ده، كـه       
چېرې د دوى لپاره زيـات وخـت د څېړنيـز او تخليقـي       

، نـــو ښـــه الره داده چـــې دوى د كـــار امكانـــات نـــه وي
ژبــاړې لــه الرې فرهنګــي خــدمت وكــړي، ستاســو هــم  

  بهرنۍ ژبې زده دي، نو بيا ولې ژباړې نه كوئ؟
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دا ښه خبره ده، ډېرو ليكوالو تر ډېره حده دا كار كړى دى، دا چې زه 
ولې تر نورو ډېر وروسته پاتې يم، دوه علته لري، يـو دا چـې لـه دغـې          

نه يم چې ښه ژباړه پـرې وكـړم او بلـه دا چـې دغـه                 ژبې سره هومره اشنا     
هېواد لكه د دې سيمې د نورو هېوادونو په څېر دومره وتلي ليكـوال            

  .او آثار نه لري
په بهر كې د مېشتو افغان فرهنګيانو د فرهنګي كـار           

  د سمون او خوځون لپاره څه وړانديزونه لرئ؟
و او جريـانونو پـه   له بده مرغه په بهر كې د افغانـانو د سياسـي اتحـادي     

څېر د هغوى فرهنګي ټولنې هـم ډېـرې متفرقـې دي او د كـار او فعاليـت                   
ډېره برخه يې له يوه بل سره دښـمني جـوړوي، چـې دا يـوه لويـه بـدمرغي           
ده، زما له نظره به ښه وي، كه دغه فرهنګي حلقې په يوه واحد مركز كـې                 

وى بايد د خپلو راټولې وي زه د دغو ټولنو د ډېروالي مخالف نه يم خو د
  .ځانګړو غوښتنو ترڅنګ يو واحد هدف تعقيب كړي

زما په اند به ډېر ښه وي، كـه پـه اروپـا او امريكـا كـې بېالبېلـې لـويې                
فرهنګي ټولنې جوړې شي او بيا د دغو ټولنو د كار اساسي مركـز زمـوږ       
هېواد يا پېښور ښار وټاكل شي او دلته پر يوه معين، هدفمنـد او پـراخ                

  .ار پيل وشي دا كار څه ستونزې لري خو ناشونى نه دىفرهنګي ك
اوس، اوس بهر ته د افغانانو د تګ لړۍ په ډېر شدت 
ســره روانــه ده، كــه دا لــړۍ همداســې روانــه وي نــو پــه     
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هېواد كې به پر څه پوه خلك پـاتې نـه شـي، دا كـار څـه               
  ډول ارزوئ؟

يــه دا زمــوږ د وطــن د كــورنۍ جګــړې پــه څېــر يــوه تراژيــدي او يــوه لو  
بدمرغي ده كه دا لړۍ په همدغه قوت روانه وي، ددې پايلې خورا ډېرې 

دا سمه ده، هلته د ژوند شرايط خورا ښـه دي، خـو هلتـه هـم                 . خرابې وينم 
زموږ پر وګړو د بې شمېره غمونو پېټي پرېوزي د نورو ترالس الندې هر   

او ډېـر داسـې نـور چـې     ... ډول كارونه، ماشيني ژوند، پردېسي، حقارت    
تـر هـر څـه زيـات زمـوږ د كوچنيـانو د ملـي                . ه رښتيا سـړى ډېـر ځـوروي       پ

هويت او غرور روزنې مسئله د اندېښنې وړ ده، اوس خو ډېـرو كورنيـو               
ته دا ساده برېښي، خو ډېر ژر به يې سرونه له دې كبله څړيكې پيل كـړي             
او د ډېرې زياتې خواشينۍ ځاى دى، چې په بهـر كـې مېشـت افغانـان د               

د حــل پــه هكلــه ډېــر كــم پــه خپلــو منځــو كــې د يــو عملــي  دغــې ســتونزې 
  .مېكانيزم په باب غږېدلي دي

په هېواد كې د لنډې كيسې د څرنګوالي پـه بـاب څـه               
  نظر لرئ؟

هسې چې د لنډې كيسې عمر د ادبياتو په تـاريخ كـې كـم دى، زمـوږ د       
سـره لـه دې چـې پـر پښـتو لنـډې             . ليكوالو تجربې هـم ډېـرې اوسـنۍ دي        

، ه پـوره شـپږ اوه لسـيزې تېرېـږي خـو ايلـه وروسـتنۍ دو                كيسې له پيلـه   
درې لسيزې د لنډو كيسو ډګر لږ تود كړى دى، په دغه موده كې تر ډېره                
حده پـر معيـارونو برابـرې كيسـې كښـل شـوي، خـو لـه بـده مرغـه زمـوږ                       
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ــه ده پخــه شــوې او ال هــم زمــوږ كيســه        ــه څېــر ال ن كيســه زمــوږ د شــعر پ
  .مزلونه پاتې ديليكونكو ته په دې ډګر كې ډېر 

ــه جرمنــي كــې د       ــه معلومــه ده، پ لكــه څنګــه چــې مات
افغانستان د كلتوري ودې ټولنې پتېيلې چـې هـر كـال            
په څېړنيز، ادبي او پوهنيز ډګر كې افغـان ليكوالـو تـه             
جــــايزې او ســــتاينليكونه وركــــړي، ددې كــــار مــــالي  
لګښت تاسو پر غاړه اخيستى، ددې كار اصلي موخـه          

 كسان هم بايد په دې لړۍ كـې شـامل           مو څه ده؟ ايا نور    
  شي كه نه؟

يــو دا چــې نــور مــې د داســې ورتــه ګــامونو    : ددې كــار مــوخې دوه دي 
اوچتولو ته هڅولي وي او بل مې خپل فرهنګيـان د ښـو او نايـابو اثـارو                 

  .كښلو ته هڅولي وي
په اوسنيو وختونو كې د هېـواد لپـاره پـه كـم كيفيـت               

يفيـــت كمـــې ډېـــرې خپرونـــې ښـــې دي او كـــه پـــه ښـــه ك
  خپرونې؟

زما په اند په اوسنيو وختونـو كـې پـه ښـه كيفيـت كمـې خپرونـې ښـې                     
دي، اوس خــو كــه رښــتيا ووايــو، د خپرونــو ډېــرو شــمېرو د خپرونــو        

بــې كيفيتــه خپرونــې نــه يــوازې دا چــې د وخــت او . ارزښــت ډېــر كــم كــړى
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پيسو بې ځايه لګښت دى، بلكې تر ډېره حـده زمـوږ پـه چاپېريـال كـې د          
  . خوند هم له منځه وړيلوستلو

بهــر تــه تــګ او هلتــه اســتوګنه يــا ژونــد كــول مــو پــه     
هېواد كې له استوګنې سـره څـه ډول پرتلـه كـوئ؟ مانـا               
دا چـې څـه دې لـه السـه وركـړي او څـه دې ترالسـه كــړي        

  دي؟
يوه مې بهرنۍ ژبه زده     :  كړې هپه بهرني ژوند كې خو مې ارومرو څه ګټ        

مناسـباتو سـره بلـد شـوم، اقتصـادي          كړه، له نوي اقتصادي او كلتوري       
خو ډېر څه مې له السـه هـم وركـړي، پردېسـي،     ... برالسى مې ترالسه كړ،  

ددې هېواد د ځينو وګړو كركجن توپيري نژادي چلنـد، د خپلـو خلكـو،               
هغـه څـه دي چـې سـړى         ... كور، وطن، خپلوانو او دوستانو ځنې لرېوالى      
 او مينـې مړينـه ده چـې د          خورا ځوروي، تر ټولو غټه خبره د هغه اشتياق        
  .هغو له مخې مې پرله پسې ليكنې كولې

د خپل شخصي او فرهنګي ژوند كومه خوږه او ترخـه           
  خاطره كه راته ووايې؟

كلـه  : له شخصي ژونده به يې راواخلم دا زما د پردېسـۍ يـوه خـاطره ده     
چــې پــه هنګــري كــې وم او ســلواك تــه مــې د تېښــتې الر لټولــه، د ژمــي    

 بايد په يوه لويه وياله پورې وتي واى او په سلواك كې مياشت وه، موږ
مو ځان د دغه هېواد مركز پراستالو ته ور رسولى واى، خو دا راته ډېره 

. سخته وه، ځكه نه خـو مـې المبـو زده وه او نـه مـې هـم سـلواك ليـدلى و                       
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د ژمي سختو سړو، په وياله كې ډوبېدل او    : درې حملو ګواښ راته كاوه    
ېدل، خو پر دغـو ټولـو مـې سـترګې پټـې كـړې، ځـان مـې                   په الر كې ورك   

اوبــو تــه واچــاوه، نېــغ راپــورې وتــم او پــه ډېــر ښــه شــان خپــل منــزل تــه       
لنــډ )) زنګونــه، اټكلونــه((دويمــه فرهنګــي خــاطره مــې دا  . راورســېدم
  .داستان دى

ستاسو په نظر پښتو ژبـې تـه اوسـنى فرهنګـي كـار د               
  هيلو وړ دى كه د نهيليو؟

ښتو ژبې ته اوسـنى كـار ښـه دى، خـو دا كـار بايـد لـږ څـه                     زما له نظره پ   
سيســتيماتيكه بڼــه ونيســي، ال د پښــتو ژبــې عملــي رســمي كولــو او       

  .عامولو ته ډېره الر پاتې ده
يو شى چې زه يې ډېر مخالف يم، هغه دادى چې پښتو ژبې د غوړېـدو                

  .په تحريك كې بايد منفي او افراطي ذهنيتونه ځاى ونه لري
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  و كـې نښتر وي او په كلي كې چنارپـه غـرونـ
  پــه زړه كې مګر څانګې څانګې وغزېږي يار

  

  د چنارونو او نښترو شاعر
  

پيرمحمد كاروان د هېواد پياوړى او نوميالى شـاعر دى،          
د عمـــر د ځـــوانۍ پـــه شـــېبو 
كې يې د شعر دمينې خوږې      
وږمې پر ټـول هېـواد خـورې        

ــه،  . ورې شــوې ــه، عاطف مين
ــتون   ــاني ارزښــ ــوړ انســ ه، لــ

ــه   ــه او رنګينـــ ــواد پالنـــ هېـــ
ښــكال د ده پــه شــعر كــې پــه   

ــو دي ــه  . څپـ ــاروان تراوسـ كـ
پـه  )) چنار خبرې كوي  ((او    )) له ماښامه تر ماښامه   ((پورې    

د )) له نرګسه تر نرګسه    ((    نومونو د شعرونو دوه ټولګې او     
زمـوږ د وخـت د يـوه        . لنډو كيسو يوه ټولګـه خپـرې كـړې دي         
وينــــا كــــه پښــــتانه پــــه ال افغــــان كــــره كتــــونكي او ليكــــو
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يوويشتمې پېړۍ ته له شلمې پېړۍ نه كومه ډالـۍ لـري، نـو              
، د كـاروان ښـكلې شـعري        ))چنار خبرې كوي  (( يوه به پكې      

 د ګڼه كـې  درېيمهپه ل كال 1378د مجلې د هيلې   . ټولګه وي 
، چې تاسې يـې لوسـتلو       چاپ شوې  مركه   دا  كاروان صاحب   

  :ته رابولو
  اعري پيل كړې ده؟له څه وخت راهيسې دې ش

كه لـه شـاعرۍ نـه دې مطلـب د شـعر پـه نامـه د كتـابونو خپـرول، پـه                        
غونډو كې شعر اورول، پـه مجلـو، راډيـو او ورځپـاڼو كـې د شـعر پـه               
نامــه د يــو څــه خپــرول وي، نــو زيــات و كــم پــنځلس شــپاړس كالــه بــه    

  .كېږي
ستا د شاعرۍ اساسي الملونه څه دي او هـم پـه عـام          

  عرۍ ته مخه كوي؟ډول ولې يو سړى شا
سل په سلو كې په خداى كه بـه پـوهېږم چـې زمـا د شـاعرۍ اساسـي                    
الملونه به څه وي؟ هو دومـره مـې اورېـدلي دي چـې شـاعري د خـداى                    

  :هغه د خوشال بابا خبره چې. وركړه ده
  

  شېخ دې لمونځ روژه كړي زه به ډكې پيالې اخلم
  هر سـړى پـيدا دى خپل خپل كــار لــره كــنه

  

ــام كــې ونيســو چــې څنګــه وده كــوي؟ څنګــه      كــه مــ  وږ يــو ګــل پــه پ
راوټوكېږي، څانګې، څانګې وغځېږي، غوټۍ يې وسپړېږي او ګـل          
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بيـا پـه    . ګل شي؟ ددې عمليې لپاره تر ټولو دمخه د ګل تخـم بايـد وي              
خپل وار سره مناسبه ځمكـه، پـه مناسـبه انـدازه اوبـه، شـبنم، لمـر، د                    

  .امل په كار ديګل پالنه او څارنه او نور طبيعي عو
شاعري هم داسې درواخله، تر ټولو دمخه د شـاعرۍ فطـري تـومنې              
لپاره شاعرانه جذبه، تخيل، شـاعرانه فكـر، سـندريزه ژبـه، شـاعرانه              
پېښې، شاعرانه اتوموسفير، هنري منطق او رياضيت دا ټول په كـار             

شـاعري د   . شاعري په غم او ښادۍ كې زما ډېـره خـوږه ملګـرې ده             . دي
لـه بـل هـر څـه نـه مـې         . نو پر وړاندې يـو ښـكلى تسـليت دى         محروميتو

. لكه سيورى يوه بل پسې روان يـو . زيات له شاعرۍ سره زړه تړلى دى      
كـه د خپـل ژونـد       . كله دا مخكې زه ورپسې، كله زه مخكې دا راپسـې          
زه فكر كوم چې د     . شېبې د شاتو مچۍ وبولم، نو شاعري مې ملكه ده         

ه غوټه ده چې هنرمندان يې په خپلو        انسان په فطرت كې يوه داسې پټ      
يا لږ تر لږه د پرانيستو رياضت يې جـاري سـاتي            . هنرونو كې پرانيزي  

د نورو كارونو مينه وال يې په هغو كـارونو كـې د   . او تسلي پرې كوي   
پرانيستو هڅه كوي چې له نور هر څه نه زيات يې زړونه ورسـره تړلـي                

  .دي
پـه  : (( خـه چـې ويلـې دې وو      هو، پاتې شوه ستا دهمدې سـوال بلـه بر         
  ))عام ډول ولې يو سړى شاعرۍ ته مخه كوي؟

يون صيب كه ګستاخي نه كېږي، زه ستا سوال داسې اړوم، چـې پـه         
 ولـې د  ړى شاعرۍ طـرف تـه مخـه كـوي؟ يـا شـعر      خاص ډول ولې يو س  

شاعر په زړه اخته شـي؟ فكـر كـوم د دې برخـې ځـواب هـم پـه پورتنيـو                 
  .خبرو كې شوى دى
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  ورمال فكر زېږنده ده كه د ټكان خوړلي؟شاعري د ن
د دواړو، د نورمـــال فكـــر شـــاعري نورمالـــه شـــاعري ده او د ټكـــان  

هو، يـوه خبـره شـته هغـه دا چـې ټكـان بايـد            . خوړلي فكر ټكان خوړلې   
روښانه شي چې ښكلى ټكان يې خـوړلى دى او كـه بـدرنګ، كـه فكـر                  

و كــه ښــكلى ټكــان خــوړلى و، نــو طبعــاً انعكــاس بــه يــې ښــكلى وي ا  
  .بدرنګ ټكان يې خوړلى و، نو هسې په اوتو بوتو به سر وي

ين جام راوغورځي، نو يـو مترنمـه شـرنګ بـه شـي او كـه د                  كه يو مه  
  .خامو خاورو لوښى راوغورځي د ماتېدو اواز به يې نامترنم وي

د بــې فكــره هنــري شــعر او د فكــري بــې هنــره يــا بــې    
وم په بـاب ستاسـې نظـر څـه دى؟ كـ           ) نظم(تخيله شعر   

يو ستاسـې د تائيـد وړ دى او كـه نـه د دواړو تـرمنځ د          
  فكري هنري شعر تائيد كوئ؟

په شعر كـې چـې هـر    . په شعر او بل هر هنر كې اساسي ټكى ښكال ده         
څه راځي، بايد شعر شي او بايد ښـكال شـي، كـه فكـر وي، كـه تخيـل         

دا ټول بايد سره غاړه غړۍ شي او        . وي، كه ارمان وي او كه پيغام وي       
  .ه ګډه مناسبه شعري ښكال راوپنځوييو

هغه شاعر يا د شعر په نامه ليكنه چې هنر او تخيل ونه لري نه ورتـه                 
هو كه يـو    . شعر وايم او نه هم د شعر كيفيت او خوند ترې اخيستى شم            

شعر فكر هم نه لري او نورې ښكالوې ولري خوښېږي مې او قبول مې 
 او سـندريز انځورونـو      كه بيا يو شـعر د تخيـل، جـذبې، شـاعرانه           . دى

ترڅنــګ فكــر او پيغــام هــم ولــري، بيــا خــو نــو نــور علــى نــور، بــس پــر  
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شيدو باندې چـې هـر څـومره غـوړي تويـوې خونـد يـې زيـاتېږي او لـه                     
په شـعر كـې تخيـل جذبـه او نـورې هنـري              . نعمت نه نعمت اهللا جوړېږي    

ښكالوې داسې دي لكه د يوه ګل رنګ او وږمې او كـه بيـا لـه همـدې                   
ګل قند او د روغتيا درمـان هـم جوړېـدى شـول دا يـې د فكـر او                    ګل نه   

په شعر كې   . پيغام برخه ده چې د ګل ارزښت يې نور هم زيات كړى دى            
هم د نورو ښكالوو ترڅنګ پيغام او فكر ښكالييز ذوق هغـه وخـت د         

. منلو وړ دي چې د شعر پر مناسـبه ښـكال بانـدې بـې ځايـه بـار نـه شـي                  
ر كې داسې حل شي لكـه پـه ګـل كـې د رنـګ              فكر او پيغام بايد په شع     

او خوشـبو ترڅنــګ د ګــل قنــد او درمــان جوړېـدلو تومنــه، يــا لكــه پــه   
  .خوړو كې مالګه

كينه د شعر په ټوكولو كې زيات رول لري كه عاطفه           
  او كه دواړه؟

د شــعر او بــل هــر هنــر پــه تــار وپــود كــې مينــه، ښــكال او عاطفــه           
ه كوي مانـا دا چـې كركـه هـم           دا چې انسان مين   . غځېدلې په نظر راځي   

لـه  ) معشـوق (كه يو څوك له يوه څـه سـره مينـه ولـري د هغـه څـه                   . كوي
خــو اصــله خبــره داده چــې پــه هنــري . دښــمن ســره بــه خامخــا كركــه لــري

پنځونو كې كركه هم بايد په ښايست بدله شي او عاطفې ترڅنګـه يـو               
داسـې نـه شـي لكـه شـال او شـړۍ دې             . مناسب رنګ ځان ته غوره كړي     

ځكه خو ويـالى شـم چـې عاطفـه او كركـه پـر               . چې سره پيوند كړي وي    
هنرمند تـل  . خپل خپل ځاى په هنري پنځونو كې ځانګړى ارزښت لري    

خـو مقصـد دادى چـې د        . له ښكال سره مينه كوي او له بدرنګيو كركـه         
مينې او كركې له كش مكش نه چې كوم عمل منځته راځـي هغـه بايـد             
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پل شعر كـې د يـوې شـل كلنـې افغـانې             يو شاعر په خ   . جوړوونكى وي 
نجلۍ داسـې انځـور راوړى چـې پـر ټنـډه يـې شـل مېخونـه ټـك وهـل                      

كــه دلتــه د شــاعر عاطفــه راپارېــدلې نــو د هغــو الســونو پــر  . شــوي دي
وړاندې يې كركه هم راپارېدلې ده چې د نجلۍ پـر تنـدي يـې مېخونـه           

  .ټك وهلي دي
د شــاعر او د هغــه د شــعر تــرمنځ روحــي او اخالقــي   

  اړيكې څنګه ارزوئ؟
تــر ډېــر ځايــه شــعر او هنــر د انســان د بــاطني او ظــاهري كيفيــاتو         
انځورول دي، تر يوه ځايـه روحـي كيفيـت او اخـالق د شـاعر پـر شـعر                    
سيورى كوي، خو پـه شـعر او هنـر كـې ښايسـت بايـد د سـوي الس پـه                      

. هغــه د چــا خبــره چــې د ښــو غوښــو ښــه ښــوروا وي  . څېــر وســاتل شــي
روانـــي او اخالقـــي كيفيـــاتو او ښـــكلي ضـــمير  همداســـې د ښـــكليو 

كـه دلتـه د اخالقـو پـه بـاب           . انعكاس به په شعر كـې هـم ښـكلى راځـي           
همـدومره وايـم چـې پـه بشـري ټولنـو كـې              . وغږېږو خبرې به ډېرې شـي     

زه خو وايـم چـې شـعر د         . اخالقي معيارونه هم يو له بله سره توپير لري        
نه غــږ دى، چــې پــه  ښايســت د اظهــار لپــاره يــوه صــادقانه او صــميما  

  .ښكليو ارواوو او ښكليو زړونو كې سندريزه وده مومي
داهــم وايــم چــې كــه شــاعر فنــافي الشــعر شــي نــو هنــر بــه يــې د نــورو  

دا . نيمګړتياوو پرده پوښ شي او يا به لږ تر لـږه لـه ډېـرو بـديو واوړي     
  .ځكه چې ښكال او نېكي ډېر سره لرې نه دي



  

  

  151

نځورونه كـوالى   كوم شاعر د چاپېريال د پېښو ښه ا       
  شي؟

  :دا پوښتنه په كلي ډول دوه ځوابونه لرالى شي
  . هغه شاعر چې شاعرانه نبوغ ولري-1
  . چې د پېښو خوند يې څكلى او پېښې يې لمس كړې دي-2

  ايا شاعر بايد ټول عمر مين وي؟
خـو مينـه هـم    . هوكې يون صيب، بختور به وي چې ټول عمر مين وي 

پسـې ګرځـې، پـه الس بـه نـه درځـي،             كله داسې شي چې هـر څـومره ور        
هغه د خوشال بابا خبـره      . كله بيا د ښكار غوندې پر سړي ورپېښه شي        

  :ده چې وايي
  

  خدايـه تـه پـه زړه كې اچـوې دا مـينې
  ړم ته مې وينېــچې په ښكار دې مبتال ك

  

تاسې پوهېږئ چې شاعر يـو عـاطفي موجـود دى او            
 د شــعر كلــه چــې د پېښــو تــر اغېــزو النــدې راځــي، نــو 

كــه يــو .  وړي او خپــل ځــان تســكينوي هغېــږې تــه پنــا 
شاعر د عواطفو د توپاني حالت پـه پايلـه كـې د شـعر               
له غېږې پرته ناوړه څښاك او څكاك ته پنـاه يوسـي،            
نو دا به د ده پر شعر ناوړه اغېز ونه كړي؟ له هغه سـره               
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به يې واټن زيات نه كړي او د خپـل شـعر د بـې بـاورۍ                 
  ه وي؟په مانا به يې ن

د ماشوم لپاره مهربانه غېږه د مور غېږه ده او د شـاعر لپـاره ښـكلې               
بختـور دى هغـه شـاعر چـې تـل يـې د            . او مهربانه غېږه د شـعر غېـږه ده        

د كنــدهاريانو پــه اصــطالح د مــور  . شــعر پــه غېــږ كــې ســر ايښــى دى  
ــې شــي   ــږو تــه ستاســو پــه      . شــيدې دې ي ــورو غې ــه راشــو دې ن اوس ب

ــاوړه څښــاك ا  ــه اصــطالح د ن ــره  . و څكــاك غېــږو ت ــه دوم ــه دې هكل پ
د څښـاك او څكـاك پـه      . ويالى شم چې ښه شعر لـه تصـنع نـه پـاك وي             

دا غېږې دومـره ډېـر طبيعـي    . غېږ كې د تصنع خوا ته الره غځېدلې ده     
پـه طبيعـي خوبونـو      . ددې غېږو خوبونـه مصـنوعي دي      . سكون نه لري  

ه شـم كـوالى   بيا هم زه قـاطع حكـم نـ   . كې الهامي خوبونه هم ليدلى شو   
پـه يـوه كتـاب كـې مـې       . چې هر ناروږدى به له روږدي ښه هنر وپنځوي        

  .))چېرته چې ښه شعر شته شرابو ته حاجت نه شته: ((لوستي وو
  :اويا كه بيا څوك دې لنډۍ د څښاك خواته څكولي وي چې وايي

  

  ما د چلم نرى لوګى كړې               
  چې د جانان له لړمانه راتاوه شمه

  
موږ توصيه ورته داده چې د شعر په غېږ كې دې سـرونه كېـږدي               نو ز 

  .او الهوتي للو للو ته دې غوږ غوږ شي
د شــعر د انځورونــو پــه بــاب ستاســې نظــر څــه دى؟    
عيني انځورونه زيات وكارول شي كـه ذهنـي؟ ځينـې           
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. وايي چې عيني انځورونه د چاپېريال عكاسي كـوي        
تالى لوستونكي او اورېدونكي ترې ژر خوند اخيسـ       

شي، خو ځينې نور فكر كوي چې له عيني انځورونـو            
. ل كېږي او مانا يـې ترالسـه كېـږي         تنه ژر خوند اخيس   

په شعر كې د ذهني انځورونو كارونـه ضـرور ده ځكـه             
چــې د لوســتونكي د ذهنــي ځــواك د ودې او پــه كــار    
ــوې تحليلـــي عمليـــې        ــږي او تـــر يـ ــو ســـبب كېـ اچولـ

. ه رسـېږي  وروسته لوستونكى د خونـد او مانـا حـد تـ           
نو ددې لپـاره چـې شـاعر د لوسـتونكي ذهنـي ځـواك               
پــه كــار اچــولى وي، بايــد ذهنــي انځورونــو تــه زياتــه   

تاســـې د دواړو پـــه هكلـــه خپـــل نظـــر . پاملرنـــه وشـــي
  څرګند كړئ؟

كـه ځـاى ځـاى      . د شعر انځورونه بايد ښكلي روښـانه او طبيعـي وي          
ه پـه شـعر     ك. پېچلي هم وي، بايد شاعرانه ښكال او هنري منطق ولري         

كې عيني انځورونه راغلي وي او كه ذهني شعريت بـه يـې پـه دې كـې        
كـه د   . وي چې د ذوق خاوند تـرې ښـكالييز كيفيـت واخيسـتالى شـي              

انځورونو الره په مارپېچي ډول تاوه راتاوه هم وي، خو بايد سهي او          
دا الره كه ډېره ګرانه او مشـكله هـم          . سالمته دنګې ښكال ته ورسېږي    
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روښانه بايد وي او د تصـنع لـه غبـار نـه لـرې      . لې بايد ويوي، خو ښك  
  .بايد وي

تاســې ليكلــي دي چــې لــه عينــي انځورونــو ژر خونــد    ! يــون صــيب
زه خـو   . اخيستل كېږي او له ذهني په ځنډ سـره خونـد اخيسـتل كېـږي              

وايم چـې كـه چېـرې انځورونـه شـاعرانه، مناسـب او طبيعـي وكـارول           
شـعر بايـد    . ترې ژر واخيستل شـي    شي كه ذهني وي كه عيني خوند به         

له اورېدلو او لوستلو سره جوخت هم خوند او ښكالييز كيفيت ولري  
د . او له پاى ته رسېدو سره يې د يوه بل خوند پيـدا كـول هـم كمـال دى       

شعر هره مسره او بند د يوه ټال د ټالۍ په څېـر بايـد وي، چـې لـه هـرې                      
 او اتــڼ پــه څېــر ښــه شــعر خــو د ډول. ټــالۍ نــه سمالســي خونــد واخلــو

اتـڼ سـوړ شـو او مـوزى         (( سمالسي هنګامـه جـوړوي، نـه داسـې چـې            
زما مطلب دادى چې پـه شـعر كـې هـر ډول انځورونـه             .)) اوس تود شو  

وي، بايد شاعرانه وي، شاعر چې په هره الر ځي، بايد د ښكال مكـې               
ته ځان ورسوي، خو شته ډېر داسې ښاغلي چې د مكې په نيت راوتي 

  . نه وركه شي او تركستان ته ورسېږيوي، الره ترې
په اوسني وخت كې پښتو شـاعري او پـه ټـوليز ډول     

  ادبي بهير ته هيله من يې كه نهيلى؟
خداى شـته ډېـر هيلـه مـن يـم، دا زړه مـې داسـې راتـه             . نهيلي ګناه ده  

  .وايي چې د ډېرې سترې ښكال د پنځونې وخت رارسېدلى دى
لنډو كيسـو يـوه     په نوم ستا د     ) له نرګسه تر نرګسه   ( 

د لوستونكو د ارزونې له مخـې       . ټولګه خپره شوې ده   
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د لنډو كيسو پـه انـډول ستاسـې شـاعري لـوړه ارزول              
  شوې، تاسې دا خبره څنګه ارزوئ؟

لــه لوســتونكيو نــه دنيــا دنيــا مننــه چــې زمــا شــعر او نثــر يــې دواړه    
نه پوهېږم چې كومې لېونۍ مينې له شعر او نثر نـه معشـوقه              . لوستي
دا چې دا . معشوقه يوه ده، خو خبره په لباس كې ده.  جوړه كړې دهراته

معشوقه د شعر په رنګينو جامو كې ښه ښكاري خداى دې وكړي چې       
  .د نثر په ساده جامو كې يې هم ښه وښكاروم

ستاسې پـه نثـري ليكنـو ان پـه ځينـو سـريزو او كـره                 
كتنو كې د ليكنې ژبه هنري او له تخيله ډكه برېښـي،            

يزو او تحليلــي ليكنــو كــې دې ډول ژبــې تــه   پــه پــوهن
  اړتيا شته؟

پـر شـعر   . ما تل پر شعر او نورو هنري مسايلو يو څه ليكنې كړې دي 
خربـوزه خربـوزې تـه      . باندې ليكنې بايـد د شـعر سـكنۍ خوينـدې وي           

ليكـوال بايـد لـه موضـوع سـره برابـره ژبـه او لهجـه                 . ګوري رنګ اخلي  
و په هكله ليكنه وي، نو ژبـه        وكاروي، كه د علمي او تخنيكي مسايل      

كه د هنري مسايلو په هكله ليكنه وي نـو ژبـه   . بايد ساده او علمي وي   
د شـعر او    . د غلبېـل سـيورى سـورى سـورى وي         . بايد يو څه هنـري وي     

  .هنر په هكله خبرې هم بايد شعر او هنر ته ورته وي
ته ) نظم(زموږ په ټولنه كې ولې د نثر په انډول شعر           

  ه كېږي؟زياته پاملرن
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پښتو د څپو او سـېالبونو ژبـه ده او پـه اسـانۍ سـره د موسـيقۍ او                    
د . ډېــر ښــه مثــال يــې پښــتو ټپــه ده. تــرنم زړي پــه كــې زرغونېــدى شــي

د اتـڼ نـارې، د ماشـوم للـو     . پښتو متلونه هم تـر ډېـره حـده مـوزون دي         
) چيســتانونه( للــو، د كيســو او نكلونــو غــاړې، حتــى ځينــې كيســۍ  

موږ چې ماشومان وو، نـو مـوزونې كيسـۍ بـه مـو              . موزنې راغلې دي  
. يو بل ته اورولې او د مقابل طرف له بې ځوابۍ به مـو خونـد اخيسـت          

د سېالب لپـاره يـو يـو موزونـه كيسـۍ وه چـې لـه غورځنګـه ډك وزن                   
  :لري
  )).له بره بابا راغى بابا تل وهي ډولونه(( 

پــه يــانې ټــول د كــار شــيان  . همداســې ويرنــې او حماســې در واخلــه 
ځكـه خـو شـعر تـه تـر نثـر زياتـه پاملرنـه               . پښتو كې موزون راغلـي دي     

كه د پښتو فوكلوريكـو افسـانو او نكلونـو تـه پـام وكـړو پـه                  . شوې ده 
دا نـارې پـه هـره برخـه كـې       . منځ منځ كې يې موزونې نـارې ويـل كېـږي          

  .ډېرې ښكلې راغلې دي
د شــــعري فورمونــــو ان ازاد ) وزن(تراوســــه پــــورې 
ساســي تــوكى ګڼــل كېــږي، تاســې د شــعري فــورم يــو ا

  منثور شعر او ددې نومونې په باب څه نظر لرئ؟
  :په دې هكله به درته لنډې خبرې وكړم

. منثور شعر هغه معشوقه ده چې خپـل مطلـب پـه خبـرو كـې بيـانوي                 
موزون شعر هغه معشوقه ده چې خپل مطلب په سندره كې بيانوي او             

پـه شـعر كـې وزن د نـورو     . يله ښكلي سُر او تال سره مهينه نڅا هم كـو          
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كـه شـعر يـو بـاز وبولـو نـو بڼكـې يـې                . ښكالوو ترڅنـګ يـوه ښـكال ده       
. همدارنګـه وزن هـم ددې بـاز يـوه بڼكـه ده            . نورې شعري ښـكالوې دي    

زه په خپل وار . كه د باز يوه بڼكه هم ماته وي خريدار ورته ګوته نيسي
 څخـه منثور شعر تـه هـم شـعر وايـم خـو چـې لـه ځينـو شـعري ښـكالوو                  

  .برخمن وي
ځينې په دې نظر دي چې شاعر بايد په شـاعرۍ كـې             
يــو ســپېڅلى معشــوق ولــري چــې لــه هغــه ســره مينــه     

  ولري، ستاسې معشوق څه شى دى؟
شاعر او بل هر هنرمنـد بايـد لـه خپـل هنـر سـره د عبـادت تـر سـرحده                

له شعر او هنر سره . بې له مينې يو هنر هم هنر كېدى نه شي       . مينه ولري 
ړه تړل په كار دي لكه يو ژوندى يې چې د ژوند كولو له ارمان            دومره ز 

خو شـعر او هنـر      . هر ارمان چې ترسره شي ډېر عادي ښكاري       . سره لري 
هغه ښكلي ارمانونـه دي چـې لـه ترسـره كېـدو سـره سـره ښـكلي پـاتې                     

دوى هېڅكله د نورو ارمانونو په څېر د عادي كېدو درجـې تـه              . كېږي
 شعر د هغې سترې ښكال د يو څو تصـويرونو  زما په نظر . نه راټيټېږي 

پــه شــعر كــې د يــوې نــه پيداكېــدونكې وركــې د  . د حضــور هنــداره ده
ستاسې د پوښتنې د دويمـې برخـې        .  پښو خوږه ښكالو اورېدل كېږي    
زمــا ايــډيال او معشــوقه يــوه ښــكلې او : پــه بــاره كــې بايــد ووايــم چــې

انسـاني څېـرو كـې    وركه شاعره ده چې زه يې تل په لټه كې يم، خـو پـه               
د هغې همزولې ښاپېرۍ : يا د شمس تبريزي په قول. مې ال نه ده ليدلې

  .په لټه چې له شاعرانو سره له ازله همزولې راځي
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وروســته دې نــوې پنځــونې  ) چنــار خبــرې كــوي (تــر 
  څومره دي؟

كه په څومره والـي يـې ووايـم ډېـرې دي، خـو خبـره داده                 ! يون صيب 
كه د غزلونو په هكله ووايم . ه څښالى شي چې په ډېرو لږو مې زړه اوب      

زه فكر كوم، ډېر لـږ غـزل بـه مـې داسـې وي چـې د چنـار خبـرې كـوي د                         
هو يو څو اوږدې منظومې مې ليكلې دي چې . غزلونو سيال يې وبولم

خداى شـته ډېـر ورتـه زړه نـا زړه يـم             . يو وړوكى كتابګى ترې برابرېږي    
. دلې نه وي  ېنه ډېرې رالو  ) چنار خبرې كوي  (رېږم چې هسې نه له      ېاو و 

پـه هـر صـورت كـه خيـر و ان            . ځينې دوستان يې د خپرولـو ډاډ راكـوي        
  .شاء اهللا په دې وختونو كې به يې خپرې كړم

كه تر چاپ وروسته پرې ډاډمن نـه شـوم، نـو اضـطراب خـو رانـه چـا                 
ګوندې دا اضطراب مې پـه راتلونكـو پنځونـو كـې بركـت      . وړى نه دى  

  .او ښايست واچوي
نــو . چــې يــو شــاعر يــا هنرمنــد اوج تــه ورســېږي كلــه 

ــي    ــه روان شـ ــزول خواتـ ــه د نـ ــر   . بېرتـ ــه نظـ ــې پـ ستاسـ
ستاسې شـاعري اوس اوج تـه رسـېدلې، يـانې تاسـې             
خپل زړه او اند تش كړى او كه نـه دواړه د خوځـون پـه                

  حال كې دي او له ناويلو خبرو ډك دي؟
دا . ىشعر او نور انساني هنرونه هېڅكلـه هـم اوج تـه نـه شـي رسـېد                 

منم چې شاعران او هنرمندان په خپلو هنرونـو كـې تـل پـه يـوه حـال نـه                     
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ځينې د ځوانۍ په شېبو كې ښـه        . ټيټ و پاس په كې خامخا راځي      . وي
ځينې په اول سر كې ښـه  . شعر تخليق كړي خو وروسته ترې خرابه شي  

ځينې پـه اول كـې هـم ښـه وي او تـر پايـه       . نه وي ورو ورو پسې ښه شي      
 ځينې نه په اول كې ښه وي نـه پـه مـنځ كـې او نـه پـه پـاى        .ښه پاتې شي  

شــاعرانه اتومــو ســفير هــم پــر شــاعر او  پېښــې هكلــه كلــه شــاعران. كــې
پـه نـړۍ   . اغېز كوي، د نويو او ښكليو پنځونو دروازې ورته پرانيـزي       

كې د داسې شاعرانو او هنرمنـدانو مثالونـه شـته چـې تـر شپږويشـت                 
 كلنـــۍ يـــې ژونـــد كـــړى او كلنـــۍ، شـــپږ دېـــرش كلنـــۍ او څلوېښـــت 

ځينې بيـا شـته چـې د ژونـد پـه وروسـتۍ              . شهكارونه يې پنځولي دي   
د مولوي جـالل الـدين بلخـي پـه          . برخه كې يې شهكارونه پنځولي دي     

هكله ويل كېږي چې دى عادي مال او تـر اتـه دېـرش كلنـۍ پـورې يـې                    
طالبانو ته درس وركاوه، ناڅاپه شمس تبريزي ورباندې پېښ شـو او            

نـن موالنـا   . مستانه شعر سوز و ګداز واچـاوه د نا په زړه كې يې  د موال 
  .په نړۍ كې له لويو شاعرانو ځنې يو دى

د خپل ځان په هكله يـوه خبـره پـه ډېـرې عـاجزۍ خـو پـه دعـوې سـره                       
پـاتې  . كوم هغه دا چې د ښو شعرونو د لوستلو يو لېـونى مينـه وال يـم        

په خداى كـه دومـره       له خپلو ويل شويو شعرونو نه        ،شو خپل شعر مې   
كـه د   . په زړه كـې مـې ډېـر نـا ويـل شـوي شـعرونه ګرځـي                 . ډېر راضي يم  

لوى خداى رضا وه او دا نا ويل شوي شعرونه يې راباندې ولورول نو               
  .ايله به مې روح په ارام شي

په ادبي نړۍ كې دې كومه خـوږه يـا ترخـه خـاطره پـه                
  زړه ده؟
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وږې او ترخــې پــه ادبــي نــړۍ كــې مــې زښــتې زيــاتې خــ ! يــون صــيب
پر ګلپاڼو شبنم څومره ښكلى ښكاري؟ لـه ښـكليو          . خاطرې په ياد دي   

همداســې خــاطرات دي چــې د  . ســره موســكا څــومره ښــكلې ښــكاري  
د شــاعر او هنرمنــد . شــاعر او هنرمنــد زړه تــه يــوه دنيــا ښــكال راوړي  

خاطرات د ده پـه راتلونكـو هنـري پنځونـو كـې غځېـږي او را ژونـدۍ                   
اطراتو ليكنه وكړم، كېدى شي خبره له كتـاب نـه           كه پر خپلو خ   . كېږي

دلته به صرف دوه وړې خاطرې سـره غوټـه كـړم، چـې              . هم پسې واوړي  
  :كېدى شي هم ترخه ولري او هم خواږه

څو كاله وړاندې مې يو چاته زښت زيات عقيدت درلود يـو وخـت د               
. ډېــره مــوده ډېــر وكړېــدم. همــدې عقيــدت وړ بنيــادم زمــا زړه مــات كــړ

كړاى شول چې همدغـه درد پـه شـعر كـې راونغـاړم، څـه مـوده                  ومې نه   
وروسته مې كلى را په ياد شو ماشومتوب مې راپه ياد شـو او د كلـي        
د ګودر په خـوا كـې هغـه چنـار رايـاد شـو، چـې مـوږ بـه يـې تـر څـانګو                           

زمـا پـه زړه كـې يـوه نغمـه پــه      . النـدې پـر تـوره تختـه الـف و ب لوســتل     
)) چنـــار خبـــرې كـــوي((مـــې د غږېـــدو غونـــدې وه پـــه دې وخـــت كـــې 

  .منظومه وليكله
څو ورځـې وروسـته پـه اردو سـاينس بـورډ كـې د افغـان ادبـي بهيـر                     
لومړنۍ غونډه وه، غونډه او مشاعره روانه وه، له ما سره چنار خبرې             

رېـږم، ځكـه پـه    ېخداى شته زه چـې هـر نـوى شـعر اوروم و         . كوي شعر و  
ه پښـتو غـزل سـره    پښتو كـې بـه ازاد شـعرونه ډېـر لـږ داسـې وي چـې لـ         

رېدم ځكه چې د ېباور وكړئ له پسرلي صيب نه ال ډېر و     . سيالي وكړي 
پسرلي صيب ذوق ډېر لوړ دى او د شـعر ښـكالييز كيفيـت تـه ډېـر ژر                   
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چنـار  ((رسېږي، خو په هـر صـورت كلـه چـې زمـا د شـعر وار راغـى نـو                      
  .مې په ډار ډار ولوست)) خبرې كوي

يج تـه والړ او ويـې ويـل    مشاعره پاى ته ورسېده پسـرلى صـيب سـټ       
موږ ټول غوږ غـوږ شـو، پسـرلي         . چې تاسې كينئ زه يو څو خبرې كوم       
  :صيب خپلې خبرې داسې پيل كړي

زه نه سلطان محمود غزنوي يم او نه كوم بل پاچا، ګنې كاروان بـه               ((
مې د ده د شعر له وجې په طـالوو نمـانځلى واى خـو زه كـاروان تـه يـو              

د پسـرلي  . اتـه پـه ډېـره مينـه قلـم راكـړ          قلم ډالۍ كوم، پسرلي صـيب م      
صــيب د مينــې او لــوريېنې هغــه كيفيــت مــې اوس هــم پــه زړه كــې پــټ 

  .ساتلى دى او كله كله ځان رايادوي
د هېواد لپاره دې په تخيل كې كـومې هيلـې روزلـې            

  دي؟
د يوه داسې صوفيانه نظام په تمه يمه چـې هـر دويـم تـن يـې منصـور                 

  .وي او دار هېڅ نه لري
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وركې ((لباري جهاني له عبدا
  ))شيش محله((تر )) مېنې

  
ــتلى او    ــد، غښــ ــواد نومانــ ــاني د هېــ ــدالباري جهــ عبــ

  .پياوړى شاعر دى
د جهاني شعر له دوو لسيزو راهيسې زموږ د خلكو پـه            

زړونـــو او ذهنونـــو كـــې  
لكـــــه د يـــــوې خـــــوږې   
وږمې په څېر چلېـږي او      
هغــو تــه ښــكال، ارام او  

  .تودوخه بښي
ــې،   ــعر كـــ ــه شـــ دده پـــ

تي، مايوســـــــي، مســـــــ
بغــــاوت، درد، ســــوز،   

اوښكې، مى، بزم او رزم، اهونـه او ګلونـه ټـول ځلېـدلي              
د جهـاني د شـعرونو لـومړنۍ        )) وركه مېنـه  . (( او ځلېږي 

يې د شعرونو دويم چاپي     )) پايكوب((چاپي ټولګه ده،    
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يـــې د شـــعرونو اوســـنى  )) شـــيش محـــل((غونـــډ دى او 
  .شعري غونډ دى چې د چاپېدو په درشل كې دى

كــې ارام، )) وركــه مېنــه ((دا چــې شــاعر بــه پــه خپلــه     
كې او ) شيش محل((سوزمن او ډاډمن ښكاري او كه په 

يا دا چې د كومې شعري جونګړې شعرونو به يـې د خپـل         
ســوي لــوي هېــواد د اوښــكو او اوســېليو ښــكلې انځــور 

تر چـاپ او پرتلنـې      )) شيش محل ((ګري كړې وي دا به د       
ر هغـې ګړنـۍ مركـې تـه         وروسته څرګندېږي، خـو د شـاع      

 پـه   )د طالبـانو د واكمنـۍ پرمهـال       (ورسـره   ) يون(چې ما   
 او پورتنى عبارت هم پر همغـه وخـت          پېښور كې كړې وه   

دا يـوه ګړنـۍ مركـه       .  ستاسـې پـام را اړوو      ليكل شوى و،  
 ده چې له راډيو كسټ څخه د كاغـذ پـر مـخ پلـې شـوې ده             

 لــومړۍپــه ل كــال 1377د غــه مهــال د هيلــې مجلــې ماو ه
  .ګڼه كې خپره شوې ده

  
تر هر څه لومړى كه د خپل شعري ژوند د پيـل پـه اړه      

  خبرې وكړې خوښ به شو؟
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د شعر د پيل په باب بايـد ووايـم چـې چنـدان د پيـل وخـت يـې ځكـه                       
راته معلوم نه دى چې له ډېر كوچنيوالي مې پر شعر ليكلو پيـل كـړى                

 شــعري دى، تقريبــاً لــه اووم ټــولګي څخــه مــې شــعر پيــل كــړ، دا چــې   
كيفيــت يــې څنګــه و او اوس د شــعري ارزښــتونو لــه مخــې ورتــه شــعر 

څرنګه چـې هـېڅ مشـوق مـې پـه       . ويلى شو او كه نه؟ دا نو بېله خبره ده         
 چـې   ،كور او چاپېريال كې نه درلود، نو څوك راڅخه خبر هم نـه شـول              

زه ال شعر ليكم، نو په شعر ويلو مې  پيل وكړ، تقريباً يوه كتابچه مې                
نو ډكه كړه، هغه بيا راڅخه پاتې شول، اوس مې په الس كـې              له شعرو 

په پوهنځي كې مې د ملګرو په زياتـه هڅونـه بيـا د شـعر نـړۍ                  . نه شته 
ته مخه كړه، شعرونه مې ليكل، خو جمع كول مې نه، لنډه دا چې هغه               
وخت چـې زه متوجـه شـوى يـم او يـا متوجـه كـړاى شـوى يـم چـې شـعر                         

 شـته نـو هغـه مـې د پـوهنځي دوران             ليكلى شم او شعر كې مې يـو څـه         
تر دې وروسته بايد دا حقيقت ووايم چې زما د شـعر پـه تشـويق،           . دى

روزنــه، هڅونــه او پالنــه كــې پــه ســلو كــې پنځــوس زمــا خپــل فطــري     
استعداد او زما كورنۍ رول درلود، نـو پـه سـلو كـې پنځـوس اغېـز د        
ــم،        ــړى يـ ــويق كـ ــه تشـ ــاعرۍ تـ ــه شـ ــي و، زه هغـ ــديق روهـ ــد صـ محمـ

هغـه زه پـه دې وپوهـولم چـې زه           . رونو او غونډو ته يې بللى يم      سيمينا
  .شعر ليكلى شم او د شعر استعداد لرم

د يو شخص شاعر كېدل يا د فردي او يا هم د ټولنيز             
درد زېږنده ګڼـل كېـږي، ستاسـې د شـاعرۍ علـت څـه               

  دى؟



  

  

  165

زما د شاعرۍ يـو     . ما له كوچنيوالي څخه له موسيقۍ سره مينه لرله        
زه لـه موسـيقۍ     .  كوچنيـوالي كـې همـدا موسـيقي وه         اساسي علت پـه   

سره سخته مينه لرم او اوس هم دا مينه لرم، په كندهار كې داسې دود    
و چې چا به كوم غزل يا شعر ليكلى و، هغه به يې پـټ پـه كتابچـه كـې                     
ځان سره ليكلى و، بل چاته بـه يـې نـه وركـاوه، كـه وركـاوه يـې هـم نـو                    

هار شاعران يې ليكي، زه هم كـوالى        غلط نقل، دغه بيتونه چې د كند      
شم سره پيوند كړم، نو ما به د هغو پر طرز باندې شـعر جـوړ كـړ او بيـا        
به مې خپله وايه او يا به مې د كوڅو هلكانو تـه وركـول، هغـو بـه ځـان          
ســره پــه تــرنم كــې ويــل، خــو كــه شــعر د شــعر پــه مانــا او يــا هــم د يــوې   

كو لپاره وي چې زه خپله      اجتماع لپاره وقف شوى وي او يا شعر د خل         
هم ځان همداسې يو ژمن شـاعر بـولم او خلـك بايـد زمـا پـه شـعر پـوه                      

ــو هغــه وخــت د پوهنتــون وخــت دى    ــم،  . شــي، ن ــت، رشــوت، ظل خيان
فساد، شـاته پـاتې والـى، مفـاهيم پـه مظـاهرو، جريـدو، مجلسـونو،              
مجلو او هر ځاى كې يادېدل، نو طبيعي خبره ده چې شعرونه هـم دغـه                

نو زما شعر هم له دغـه مسـير څخـه مسـتثنى             . سوق شوي دي  مسير ته   
كېدى نه شواى، نو ما هم په دغه ترڅ كې شعرونه ويل او د هغه وخت                 
استبداد ته به مې ګوته نيوله، نو انګېزه به يـې د هغـه وخـت ټـولنيزې                

وروسته خو بيا تاسې ته معلومه ده چې زمـا شـعر د    . نيمګړتياوې وي 
هر وخت  .  كې بېالبېل رنګونه اخيستي دي     وخت په بېالبېلو پړاوونو   

چې زه شعرونه ليكم نو ملګرو ته وايم چې له ما نه مه خپه كېږئ، زما                 
شعرونه د پردېسۍ رنګ لري او كه اوس د پردېسۍ رنګ ونه لري نو              

  د څه شي رنګ به ولري؟
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ي او يــا د شـعر پــه اصــطالح اغېزمنــوي، نــو هــر  وهغـه مــا يــا تشــويق 
ه وچېدله يو علت بـه يـې دا وي چـې زه د شـعر             وخت كه زما د شعر چين     

  .لپاره هېڅ ډول چاپېريال نه لرم
د شعر د انځورونو په باب ستاسې نظـر څـه دى؟ پـه              
شعر كې بايد كـوم ډول انځورونـه زيـات وي، عينـي،        

  ذهني؟ كه ددې دواړو انډول وي؟
زما په نظر دې كه د انډول خبـره چنـدان مطـرح كېـدى نـه شـي، فكـر                     

عر خپل خيال دى، كله كله شاعر په خپل خيال كې دومـره     كوم دا د شا   
ډوب شي چې د واقعيتونـو لـه پولـو ووځـي، د تخيـل دنيـا تـه ځـي او                      

كله كله داسـې    . هغه دنيا بيا د ده په الفاظو او تركيباتو پورې اړه لري           
الفاظ او تركيبونه استعمال كړي چې هغـه د تخيـل نـړۍ دومـره درتـه                 

فكر نـه وي چـې دومـره بـه يـې ښـه مجسـمه                رانږدې كړي چې دده خپله      
نو په خپله ځينې مجسمه شي او كله كله شـاعر بيـا پـه خپلـه                 . كړى شم 

دا تصــميم نيــولى وي چــې يــوه منظــره، يــوه تــابلو، د يــو غريــب ســړي  
كـــور، اســـتبداد او يـــا هـــر شـــى چـــې وي، هغـــه تـــه د واقعيـــت جامـــه  

اعر زه پــه دې مســئله كــې شــ . واغونــدي، تصــوير او انځــور يــې كــړي 
مختار بولم، يوازنى شى چې زه فكر كوم كله كله د انځور مخه نيسي        
هغه د غزل چوكاټ دى، د غزل په چوكاټ كې زياتره ښكلي تركيبونه             
ــور دې       ــې انځـ ــه چـ ــبت دې تـ ــي، نسـ ــېدلى شـ ــه رسـ ــات ښـ او احساسـ
ورسېږي، انځور د خپل ځان لپاره لږ شان پراخه چوكاټ تـه ضـرورت              

 يا د اوس په اصطالح چـې دا زمـا لپـاره      لري، چې هغه ازاد نظمونه او     
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ورته وايـي، هغـه د انځـور د ترسـيم لپـاره       ) پېيلي نظمونه ( نوې ده او    
  .ډېره زمينه لري

ځينې كسان يا شاعران د هنري او ژور تخيلـي شـعر            
په نامه تكلفي او تصنعي نظمونه وړاندې كوي او ان          
كېــدى شــي لوســتونكي هــم ذهنــاً تېــر باســي، پــه دې   

  ې نظر څه دى؟باب ستاس
په دې باب زه وايم چې كله شاعر شعر ليكي بايد خپـل لوسـتونكي               
په پام كې ونيسي، چې دغه شعر چاته لـيكم؟ كـه ماتـه څـوك دغسـې                  
يو شعر وړاندې كړي، زه پرې پوهېږم او كـه نـه؟ زه سـره لـه دې چـې زه       
ځان شاعر نه بولم، خو زه چې څه ليكم، زما تعهد له خلكو سـره دادى              

 پر ژبـه بايـد خلـك پـوه شـي، البتـه سـل پـه سـلو كـې د خلكـو                   چې زما 
پوهېدل امكان نه لري، شعر څوك دومره راكښـته كـولى نـه شـي چـې                 
پر هغه باندې ټول بېسواده خلك پوه شي، شعر د يو ډول خلكو لپاره 
ويل كېږي چې شعر ورباندې درك كړي، نو كه چېرې داسـې شـعرونه              

 پوه نه شي، نو زه خـو شـاعر          وليكل شي چې دا ډول خلك دې هم پرې        
ته فرمايش وركوالى نه شم چې دغه راز شعرونه وليكي، خو زه خپلـه              

  .ورسره يو څه مخالف يم
د پښتو اوسـني شـعر پـه بـاب هيلـه مـن ښـكارې كـه                  

  نهيلى؟
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نه يـوازې دا چـې هيلـه مـن يـم، بلكـې زمـا تـر توقـع بېخـي لـوړ دى،                         
بــاور . ېــر لــوړ ديخصوصــاً د ځوانــو شــاعرانو شــعرونه زمــا تــر توقــع ډ

وكړئ چې ماته لږ رخه هم راشي، چې بيا وګورم اكثره ځـوان شـاعران               
زما د زامنو په سن دي، ماته داسې ښكاري لكه زما زامنـو چـې شـعر                 

پښتو زه خپل مال بـولم،  . ويلى وي او يا لكه ما چې په خپله ويلى وي         
 د پرمختګ په باب يې كه له ما څخه څوك پوښـتنه وكـړي نـو زه وايـم            

چې د پښتو شعر او نثر هېڅوخت د نن ورځې په شـان پرمختـګ نـه و                  
كړى، زه پوهېږم چې په دې حالت هم دا شعرونه نه پاتې كېږي، په ډېر 
سرعت باندې دغه حالت ته راغلـي او دغـه حالـت چـې زه ګـورم نـو پـه                     
هره برخه كې يې متوازن پرمختګ او وده كړې ده، نـو زه پـه سـلو كـې               

  .زر هيله من يم
(( خصوصـــاً )) دا د مســـتو پســـرلى دى: (( اســـېست

ــه خپــل دريــاب يــې توپــاني      زمــوږ كښــتۍ يــې ډوبول
شــعر ډېــر عــام مقبوليــت او منښــت پيــدا كــړى  )) شــو

دى، ستاســې پــه شــعرونو كــې نــور داســې شــعرونه       
ستاســې پــه نظــر كــوم دي چــې دې پــوړۍ تــه رســېدلي 

  وي؟
ــه خــو        ــر، دا مــې ستاســې ل ــم خب ــه ي ــه مقبوليــت ن لې زه د دې شــعر پ

واورېده، كېدى شي دا د لوسـتونكو او اورېـدونكو ځـاني نظـر وي،               
چې زما د دغه شعر په باب يې لـري، تاسـې تـه مـې مخكـې هـم  وويـل                       



  

  

  169

ځوانه ((كلى دى   كله چې زه شعر ليكم، نو ورته ژاړم، نو ما يو شعر لي            
فكـر  ))  د خپل نيكه او د ابا پر كلـي         -دا څوك يې چې ګولۍ اوروې،       

ېرو خلكـو اورېـدلى او هلتـه پـه امريكـا كـې يـې ډېـر                  كوم دا شعر هم ډ    
زمــا كنــدهاره د زمــرو  (( خلــك خوښــوي او د كنــدهار خلــك معمــوالً  

دا هغه وخت ويل شوى دى چې روسان كندهار ته راغلـل او            !)) وطنه
كنــدهار كــې قيــام شــروع شــو، څلــور پينځــه ورځــې وروســته دا شــعر   

ي، دغـه دوه    ليكلى شوى دى، د كندهار خلـك دغـه شـعر ډېـر خوښـو              
  .شعرونه زه يادولى شم

له خپل اصلي چاپېريـال څخـه د شـاعر لـرې كېـدل د               
  هغه پر شعري ژوند څه اغېز لري؟

د بل چا پر ژوند څه نـه شـم ويلـى خـو زمـا پـر شـعري ژونـد يـې پـوره                          
اندازه اغېز كړى، زمـا شـعر يـې د مايوسـۍ خواتـه كـش كـړى دى، زه                 

 شـاعرانو تـه حيـران يـم،     ځينو شاعرانو لكـه پـه دې پېښـور كـې ځينـو        
ځكه چې دوى په شعر كې ډېره ښه مستي لري، په اصطالح نغمې يـې         
ناڅي، بيتونه يـې نـاڅي، خـو زمـا پـه شـعر كـې لـه كلـو كلـو راهيسـې                        
مستي نه شته، نڅا پكې نه شـته، زمـا هـر شـعر چـې در واخلـې، غـزل                     
وي كــه ازاد، مــا پــه دې نيــت نــه دى ليكلــى چــې هغــه دې د پردېســۍ   

ي، مګر زه چې هر څومره ځان ترې ګوښـه كـوم، نـه كېـږي يـو            رنګ ولر 
بيــت يــا نــيم غــزل يــا بــه ټــول شــعر خامخــا دغســې وي چــې هغــه دې د    

له خپل محيط لرې كېدلو زما پر شعر دغـه تـاثير           . پردېسۍ رنګ لري  
زه كلـه كلـه بېرېـږم چـې         . كړى چې د مايوسۍ خواته يـې كـش كـړى دى           

  .وچه نه شيهغه ستاسې په اصطالح د شعر چينه مې 
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تاسې نړيواله شاعرۍ مطالعه كوئ، په دې بـاب پـه           
ټوليز ډول څه فكر كوئ چې كوم مسايل په كې زيـات          

  مطرح دي او كوم لور ته روانه ده؟
تاسې خپله د يو شاعر او محقـق پـه توګـه دې تـه اشـاره وكـړه چـې د                      
شاعر شعر له خپل چاپېريال څخه متاثر وي، د نورې نړۍ خصوصـاً د              

يا د غرب ادبيات چـې مـوږ تـه رارسـېږي او لولـو يـې، د هغـو                    امريكا  
شاعري هم له خپل محيط څخه متاثره ده، هغه انعكاسات چې تاسـې    
يې په پښتو شـعر كـې وينـئ دا تمـه مـه كـوئ چـې هغـه دې د غـرب پـه                          
ادبيــاتو كــې ووينــئ، البتــه د غــرب ادبيــات ځانتــه خپلــه خــوږلني او   

ــري، خپــل ترســيمونه او انځورو   ــري او شــرقي ادبيــات   شــريني ل ــه ل ن
كــه . ځانتــه جــال رنــګ لــري او دا رنــګ يــې لــه ډېــره وخــت څخــه جــال و 

پښتو ادبيات په پام كې ونيسو، نو د پښتو اوسني ادبيـات د داسـې               
ــه شــرايطو ســره د     يخاصــو شــرايطو محصــول د    چــې هغــه د هېچــا ل

د غرب شرايط او د پښتو شرايط بېخـي سـره بېـل             . مقايسې وړ نه دي   
  .ر يې هم سره بېل دىدي، نو شع

په پښتو شاعرۍ كې ستاسې په نظر داسې شعرونه         
شته چې هغه د نړۍ په نورو ژبو واړول شـي او هغـوى           

  ترې خوند واخلي؟
غربيان له شرقي شـاعرۍ سـره هـېڅ وخـت نابلـده نـه وو، لـه فارسـي                    
شاعرۍ سره بلد دي، هلته يې پر دې شاعرۍ ډاكټـرۍ اخيسـتې دي،              
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اتو سره، د خوشال، رحمان بابا، هجـري، كـاظم          دغه راز له پښتو ادبي    
خان شيدا، له شـاعرۍ او ادبيـاتو سـره خلـك بېخـي ډېـر بلـد وو، پـر                     
هغوى يې ډاكټرۍ اخيستي، خصوصاً په روسيه او انګلسـتان كـې د            
پښتو ادبياتو په باب ډېرې څېړنې شوې دي او اوس هم خلك ورسره            

 شـاعرۍ پـه بـاب    بلد دي، خو كه چېرې له مـا څخـه د پښـتو د اوسـنۍ              
پوښتنه كوې، نو زموږ شاعرۍ په هېڅ صورت شاته پاتې نه ده او كـه          
چېرې ترجمه شي، نو زه پر دې يقين لرم چې هلته به هم خلك ترې ښـه                 

  .سبا ورځ پرې ماسټرۍ واخليبه خوند واخلي او هم 
زيات تخنيكي او ان فزيكي كار د شـاعر پـر شـعري             

  زېږېدنې څه اغېز لري؟
وند په باب څه نه شم ويلى، خو زه يې ډېر متاثر كړى يم، د بل چا د ژ

ډېـر يــې لـه كــاره ويســتلى او سـتړى كــړى يـم، ځكــه چــې لـه ســهاره تــر      
 يم، چې دا دواړه زما كارونه نه ښامه يا ژباړه كوم يا ميك ته ناست  ما

وو، په افغانستان كـې زمـا ډېـر ښـه او خـوږ محـيط پښـتو ټولنـه او د                      
ژونـد خـوږې ورځـې هلتـه تېـرې كـړي، ځكـه              مـا د    . علومو اكاډمۍ وه  

چې امضا به مې وكړه، نو بيا به مې هغه كار كاوه چې زما زړه غوښته                
مـا بـه كلـه كلـه ملګـرو سـره           . او پر هغه به حكومت ماته معاش راكـاوه        

ټوكې كـولې چـې دا څـومره عـادل حكومـت دى چـې مـوږ خپـل كتـاب                   
ي لـه مسـلك     هغـه كـار چـې د سـړ        . لولو او دوى موږ ته پيسـې راكـوي        

نـۍ كـې   وسره جوړ وي نو بيـا لويـه نېكمرغـي ده، خـو اوس مـې پـه او              
پينځه ورځې ټولې په ډېر غير مسلكي كار باندې چې زه ورسـره هـېڅ               

 مصـرفېږي او دا يـوازې د ډوډۍ د برابرولـو لپـاره              ،ډول عالقه نه لـرم    
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يوازې په كور كې شعر ليكم او تـاريخ مطالعـه كـوم چـې هغـه بيـا            . دي
زه فكـر كـوم ورځينـۍ چـارې سـړى ډېـر           . ار سره اړيكې نه لري    زما له ك  
  .متاثر كوي

سره له دې چې تاسې پـه نسـبتاً خوشـاله او سـوكاله               
ټولنه كـې اوسـېږئ او ظـاهري صـورت مـو هـم ګـالب                

 شـعرونو مـو يـو ډول نهيلـۍ          ررنګه معلومېږي، خـوپ   
سيورى كوي، دا لـه مهـاجرت پرتـه كـوم بـل علـت هـم                 

  لري؟
 پــه فضــل پــه  )ج(ل عامــل نــه لــري، زه د خــداى لــه مهــاجرت پرتــه بــ 

كــورني ژونــد كــې لــه خپلــې مېرمنــې او اوالدونــو ســره پــوره صــميمي 
ــوالى دى       ــواده لرې ــه هې ــې ل ــت ي ــوازينى عل ــرم، ي ــد ل ــواد  . ژون ــا هې زم

ــه ويلــي    ــادېږي، مــا همېشــه خلكــو ت ــه دنيــا كــې    ،ي ــاره پ  چــې زمــا لپ
 پــوهېږم نــه. جومــات، جنــت او كعبــه اول كنــدهار دى او دويــم پېښــور

زه پـه دې دوو     . ېر خوښ دي  ډچې دغه دوه ښارونه مې ولې په نړۍ كې          
ښــارونو پســې هــر وخــت خپــه كېــږم، خاصــتاً چــې د ځوانــو شــاعرانو    
شعرونه لولم، زړه مې غواړي چې هره جمعه د دوى په منځ كـې ناسـت         

ــه شــي         ،واى ــول ن ــالى شــي، ټ ــو شــعر دوه شــعره تصــنعي وي  ســړى ي
  .ونو كې د نهيلۍ رنګ دىويالى، نو ځكه زما په شعر

ستاســې پــه نظــر د يــو ښــه او اوچــت شــعر ځــانګړنې  
  كومې دي؟
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د شــعر كمــال د شــعر موســيقيت او د شــعر شــعريت دى، ســړى چــې    
خپله شعر وګـوري بيـا پـرې قضـاوت كـوالى شـي، چـې قـوي دى، كـه           
ضعيف، خو يوازې دا وايم چې شـعر بايـد دومـره قـوي نـه شـي چـې د                     

  د.م اوچـت شـي چـې همېشـه شـعر لـولي        هغو خلكو له ذهني سطحې ه     
 شعر بيا چندان تعريف ځكه نه شم كوالى چې د هر چا پـه نظـر بېـل                   ښه

  .تعريف لري
په تېرو شلو كلونو كې پښتو شعر د څومره والـي او   

  څرنګوالي له پلوه څنګه ارزوئ؟
پښتو شعر ته اوس زياتې هيلې شته، له پخوا څخه يې زيات توپير             

غانستان وران كـړ، خـو د دې ورانـۍ ګټـه بيـا              كړى دى، كه روسانو اف    
يو وخت چا داسې تصور نه كاوه چې پښـتو كـې            . ادبياتو ته ورسېدله  

پـه پښـتو كـې      . به په دومره زيـات شـمېر ښايسـته شـعرونه وويـل شـي              
پخوا ښه شعرونه موجود وو، خوپـه اوسـني مقـدار نـه وو، اوس چـې                 

  .د كويهر غزل او يا ازاد شعر راواخلې تر هغه بل ښه خون
د شاعرۍ ترڅنګ دې نور كوم اثار ليكلـي او يـا هـم      

  ترالس الندې دي؟
اوس خو مې يـو تـاريخ ليكلـى چـې پـه دې نـږدې وختونـو كـې بايـد                      

پـه  . نـومېږي )) د هـرات پښـتانه او سـتره لوبـه       (( چاپ شـي، دا كتـاب       
دې اثر كـې د ايـران او برتـانيې تـرمنځ رقابـت څېـړل شـوى دى، ايـران                     

ه مرسته هرات د ځان كـړي او برتانيـه غـواړي چـې              غواړي د روسيې پ   
هــرات د هغــوى الســته ور شــي، دا پــه بېالبېلــو پړاوونــو كــې د هــرات 
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مــه پېــړۍ كــې،   18پښــتانه پــه  : نــورې پــروژې مــې دادي  . تــاريخ دى
دا هـر يـو     . مـه پېـړۍ كـې     20مـه پېـړۍ كـې او پښـتانه پـه            19پښتانه پـه    

  .ځانته جال جال اثر دى
ۍ كــې دې د چــا شــعرونه د پښــتو پــه اوســنۍ شــاعر

  ېر خوښ دي؟ډ
شاعران زما په خيال داسې دي لكه ګالن، هر يو ځانته بېل رنګ او              
بېل بوى لري او بېل ښايست، زما لپـاره هـر شـاعر جـال جـال ګـل دى،                    
جال رنګ لري او جال خوند، ماته د هر شاعر كـالم خصوصـاً د ځوانـو                 

  .شاعرانو شعرونه ډېر خوند راكوي
  ر ترمنځ اړيكي څنګه څېړې؟د موسيقۍ او شع

 شعر د ټولو خصوصاً د بېسوادو خلكو غـوږو تـه رسـوي،            يموسيق
 نـو كـه يـو سـندرغاړى يـو شـعر پـه               ،هغوى كتابونه نـه شـي لوسـتالى       

ــده        ــو قــوت يــې څــو چن ــه ورســوي، ن خپــل اواز كــې د خلكــو غــوږو ت
 نو پـه دغـه وخـت        ،زياتېږي، خو كه چېرې شعر موسيقۍ ته وقف شي        

  .واته ځيكې د ابتذال خ
تاسـې د   : وروستۍ پوښتنه مـې سياسـي غونـدې ده        

 تبليغاتي دستګاه كې كـار  -يو مهم هېواد په سياسي  
كوئ، دلته داسې اټكل كېږي چې تاسې به له حـاالتو           

ايـا پـه نـږدې راتلـونكي كـې داسـې هيلـه              ! ژر خبرېږئ 
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شــــته چــــې د افغانســــتان دا غميــــزه نــــوره پــــاى تــــه  
  ورسېږي؟

 چـې سـړى د   ، سره نـه دى مخـامخ شـوى   هېڅ ولس له داسې ستونزې   
هغـې سـتونزې حـل نـاممكن وبـولي، افغانسـتان پخـوا هـم لـه سـختو           
ستونزو سره مخامخ شوى، يو وخت په افغانستان كې اتيا كاله پرلـه              
پسې ګډوډي راغلې، خو افغانستان د هغه اغتشـاش لـه دورې څخـه              
هــم ووتــه، ســړى ورتــه هيلــه كــوى شــي، دا چــې څــه وخــت دا ســتونزه     

ى، خو كه څوك له ما      ېږي، نو سړى د وخت دقيق اټكل نه شي كوال         حل
څخه وپوښتي چې دا ستونزه به حل شي، نو ورته وبـه وايـم چـې زه پـه                   

  .دې ايمان لرم چې حل كېږي
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  ترخگو چيگ په افغانستان كيگ قانون حاكم نه شي

  دمطبوعاتو ازادي ممكنه نه ده
  

كؤه ژورناليگستانو او د    شگاغلى حاجي سيدداود د هيگواد له أيگرو ت       
ژورناليگزم له لويو خدمتكگارانوخگخـه دى، ده دجهـاد پـه كلونـو كيـگ               

ــان      ــاالتو كيـــگ افغـ ــختو حـ ــرو سـ ــه أيگـ پـ
نشراتي مركز فعال كـؤ او لـه ديـگ الريـگ            

تگوليـگ نـؤة تـه د افغانـانو اوازونـه          يگي
او فريادونـــه ورســـول، دغـــه راز ييـــگ پـــه  
ــتان وروزل او   ــلكگونو ژورناليگســــــ ســــــ

نيگ ته ييگ وؤانديگ كؤل، حاجي      تگول
ســـيدداود پـــر ژورناليگســـتكو خـــدمتونو 
ســـربيگره هيگـــواد تـــه يـــو لـــؤ نـــور يـــاد وؤ 
تگولنيز خدمتونه هم وكـؤل او پـه سياسـي          

 ييگ هم د ملي ارمانونو د بري لپاره أيگريگ هليگ حگليگ          كيگ أكگر
او ســـتاينيگ وؤ مبـــارزه وكـــؤه، دى اوس هـــم خپلـــو ديـــگ أول ملـــي او       

ه ييگ له پورتنى متن     ك دا مر  .ي هخگو او فعاليتونو دوام وركوي     فرهنكگ
گيگـــدو نإديـــگ اتـــه مياشـــتيگ كســـره يوحگـــاى د طالبـــانو نظـــام تـــر ؤن

يگ خپره شويگ ده چيگ دلته    ك گنگهك 3ال  ك ل1381هيليگ د   وروسته  
  :ييگ تاسو لوستو ته رابولو

 

 تگرسـن  ميأيـا  اي زكمر د افغان نشراتي      دمخه كه تر هرخگه  
  اليتونو نچوؤ راته ووايئ أيگره مهرباني به مو وي؟د فع
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 افغان نشراتي مركز له پنحگلسو كلونو را په ديگخـوا د پاكسـتان             
په صوبه سرحد كيـگ د ويـديو، عكاسـة او د خبرونـو د تگولولـو پـه                  
برخه او همدارنكگه ديو شميگر لنأيگ موديگ كورسـونو او راأيـو            

گ خپـل فعاليتونـه ترسـره       تگلويزيون د انستيتيوت پـه دايرولـو كيـ        
كوي، په ديگ مـوده كيـگ  مـو تقريبـاً دريـگ زره سـاعته ويـديويي                

واليتونــو نــه راتگــول كــؤي دي، دغــه  )  29(مطالــب د افغانســتان لــه 
ويديويي مطالب يوازيگ په جگكگؤيـگ يـا مهـاجرت پوريـگ اؤه             
نه لري، موإه هغـه موضـوعات چيـگ پـه افغانسـتان كيـگ منحگتـه                 

ــد او   راغلــي لكــه شــگوون  ــه، روغتيــا، عــادي ژون ــه، كركيل ه او روزن
همدا أول د خلكو مهاجرتونـه، جركگيـگ او حگينيـگ نـور پـه دغـه                 

 ولسواليو  )226(ارتباط بانديگ موإ ويديويي مواد د افغانستان له         
  .نه راتگول كؤي دي

د عكاسة په برخه كيگ مـو تقريبـاً يولكـو پنحگـوس زره  رنكگـه،                 
  )2000(ايكســـايأليدرز او همـــدا أول تـــور اوســـپين عكســـونه ، اولتر

ساعته راأيويي مطالب په خپل ارشيف كيگ سـاتلي او همداسـيگ            
ــه وركــؤي دي    ــورو راأيــو كگــانو ت زمــوإ د لنأيــگ موديــگ پــه   . مــو ن

كورسونو كيگ تقريباً دريگ سوه شـپيگته كسـه خبريـاالن، دريـگ             
 چيـگ حگينيـگ ييـگ       ،سوه شپيگته كسه كمـره مينـان روزل شـوي         

 د افغانســـتان راأيـــو تگلويزيـــون ســـره كـــار كـــوي او يـــو  اوس عمـــالً
شميگر ييگ په غير دولتي موسسو كيگ كار كوي، د افغانستان د       

  كيـگ  1991_ 1990راأيويي تعليماتو انستيتيوت چيگ تقريبـاً پـه         
 دوه دريـــگ دوريـــگ شـــاكگردان فـــارغ كـــؤي، چيـــگ ددوى  ييـــگ
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رانو تـه    تخنيككگرانـو او خگلويگشـگتو پروأيوسـ       ) 40(شميگر هم   
 چيــگ زيــاتره هغــه   دهرســيگإي، ددغــه انســتيتيوت مــوده يــو كلنــه  

اســتادان چيــگ پــه كابــل كيــگ د ژورنــاليگزم پــه خگانكگــه كيــگ   
 كسـه  )20(دلته تقريباً هر كال . تدريس كوي، له موإ سره همكاري لري      

  .پروأيوسران، شل كسه تخنيككگران روزل شوي دي
يـگ د طالبـانودوره وه      تر ديگ وروسته كله چيگ په افغانستان ك       

زيـــاتره مـــو د عكاســـة، ويـــديويي فعاليتونـــه نـــه درلـــودل، د افغـــان  
نشراتي مركز يو شميگر نوريگ پروژيـگ لكـه دميأيـا يانيـگ د ألـه          
ييزو رسنيو سرويگ كول، په افغانستان كيگ دا معلومول چيگ د           
افغانســتان خلــك كوميــگ راأيوكگانيــگ اوري او خپــل ورحگنــي   

مـوإ تقريبـاً دريـگ      . منـابعو خگخـه السـته راوؤي      معلومات له كومـو     
ــ  ــي پ ــ1990 رحگل ــال  او اوس دريــگ  2000 ر پ  مخكيــگ مياشــتېم ك

تقريباً دوه زره غوشگتنليكونه چيـگ د افغانسـتان خلـك ورحگنـي             
 ترتيب كـؤي، بيـا پـه دغـو          ،معلومات له كومو منابعو نه ترالسه كوي      

يـات لوســتل  منـابعو كيـگ كومـه سـرچينه زياتــه اوري، كـوم اخبـار ز      
كيگــإي، كومــه مجلــه پــه خلكــو كيــگ محبوبيــت لــري، لــه ديــگ         
سرويگ سره موإ دعامه افكارو سرويگ په افغانستان كيگ كـوو،           

 زرم كــــال تقريبــــاً شــــپإزره غوشــــگتنليكونه مــــوإ د 2000 رچيــــگ پــــ
 ترتيب   لپاره افغانستان د راتلونكو حاالتو، شگوونيگ او روزنيگ      

گ كيـگ مـوإ جوتـه كـؤه چيـگ د            كؤي  په تيگره بيـا پـه ديـگ سـروي           
افغانستان خلك د شگحگو له كار سره خگومره عالقه لري، يانيگ           
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واقعاً دوى غواؤي چيگ ددوى لونگيگ شگوونحگي تـه والؤيـگ           
  .شي، ددوى لونگيگ په دفاترو كيگ كار وكؤي

دغه سرويگ كگانيگ چيـگ مـوإ سـره پرتيـگ دي لـه ديـگ سـره                  
ريبـاً لـه خگـو كلونـو را پـه           موإ يو شميگر كگـردي ميگزونـه چيـگ تق         

ديگخوا په نؤيوالو راأيو كگانو په تيگره بيا بي بي سي، امريكـا غـإ           
همدا اوس د ازادة راأيو، دغـه كسـان چيـگ راأيوكگانيـگ اوري لـه            
دغو راأيو كگانو نه خگه ترالسه كوي، ددغوراأيو كگانو كگتگيگ 

نـه  خگه دي، يانيـگ دغـه راأيـو كگانيـگ خگـه شـباهتونه او توپيرو          
په ديگ اؤه مو يـو شـميگر كگـردي ميگزونـه دايـر كـؤي او                 . سره لري 

بيا ييگ نؤيوالو منابعو ته وركوو چيگ په افغانستان كيـگ ميأيـا             
  .ى دىخگومره رول لوبوال

 خـو   ،دغو اثارو خو هغه وخت  هم تاريخي ارزشگت درلود         
د وخت په تيگريگدو سره بـه نـور ارزشـگت هـم پيـدا كـؤي،                 

نيگ او پالنيــگ لپــاره خگــه ترتيبــات  دديــگ اثــارو دســات 
  شته؟
دا أيگره شگه پوشـگتنه ده، مـوإ دديـگ لپـاره چيـگ لـه دغـو                  ! هو

موادو نه د افغانستان حگوان كهول او هم هغه خگيگـؤونكي چيـگ             
غواؤي د افغانستان په تيگر شل كلن، خگلريشت كلن تـاريخ حگـان             

 هغـوى    امريكيگ د ويليمزكـالج سـره قـرارداد كـؤى          دخبر كؤي، موإ    
موإ ته يو شميگر وسايل راليگإلي، موإ دا غواؤو چيـگ خگـه مـواد               
چيگ په ارشيف كيگ لرو هغـه دريـگ كـاپي كـؤو، يـوه كـاپي خپـل              
دفتر كيگ وساتو، يوه كـاپي كابـل پوهنتـون يـا د افغانسـتان راأيـو                 
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تگلويزيون په ارشيف كيگ وساتو، يوه كاپي بايد په خارج كيگ و            
 نـه هـم وركؤيـدي، چيـگ مـوإ دغـه مـواد               اوسي او دا مو له مخكيگ     

 دغه ويأيوكگانيگ دي چيگ هم په افغانسـتان كيـگ افغانـان             ،لرو
  .او هم په بهر كيگ خلك تريگ كگتگه اخلي
 لسيزيگ نه زياته ترديگ خگو كلونو كيگ چيگ تقريباً     

موده وشوه، كومو نؤيوالـو اژانسـونو ستاسـو لـه مـوادو نـه               
  أيگره كگتگه اخيستيگ ده؟

ه شـروع كيـگ دريـگ خگانكگيـگ درلوديـگ، يانيـگ پـر               موإ پـ  
ل كيـگ  ال كـ 1365 رم كـال كلـه چيـگ مـوإ دا دفتـر پرانيسـت پـ       1986

ــه،       ــوإ خبرونـ ــوإ أيگريـــگ هليـــگ حگليـــگ وكؤيـــگ چيـــگ زمـ مـ
 نؤيـوال د خپلـو رسـنيو لـه الريـگ نشـر          ،عكسونه، ويـأيويي مطالـب    

  دا كؤي، په هغه وخت كيگ دا باور چا نه كاوه، د هغـه وخـت مشـكل                
ــر   ــه وو، دوى خبـــ ــگ تنظيمونـــ ــودل، دوى  يو چيـــ ــونه درلـــ  اژانســـ

ــو      ــه، يـ ــه كولـ ــه مبالغـ ــگ، دوى بـ ــي كميگتگيـــگ درلوديـ فرهنكگـ
، يا دوى به مثالً په يـو جنكـگ          لتگانك به ييگ سل تگانكه شگود     

 نـو   ،كيگ كگأ وو، كله چيگ موإ په مسـلكي معيـار كـار شـروع كـؤ                
او مـــوإ د يويـــگ حادثگيـــگ عكـــس، د حادثيـــگ ويـــأيويي فلـــم       

، يانيـگ   لدحادثيگ رپورتگ دريگ واؤه يوحگاى اژانس ته وركو       
هغه خگه چيگ پـه فلـم كيـگ و، هغـه خگـه چيـگ پـه عكـس او خـط                       

ــه يــو بــل ســره اؤخ لكگــاوه     ــه ل نــو تــر ديــگ شــپإو   . كيــگ و تگولــو ب
مياشتو وروسته زموإ خبرونه پرانس پـريس، نيوزلينـأ، اسوشيسـت           
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و اژانسـونو لـه مـوإ سـره           ورسـيگدل او حگينـو نـورو نؤيوالـ           ته پريس
  .قراردادونه وكؤل او هغوى زموإ خبرونه نشرول
  تگلويزيون له    I-T-Mزموإ زيات ويأيويي مطالب په لندن كيگ د         

 لــه الريــگ خپريگــدل، پخــوا ويزنيــوز و، اوس     W-I-Mالريــگ او 
كلونــو پــه 1988 د ،رويتگرنيــوز دى، هغــوى ســره مــوإ قــرارداد كــاوه

كگر ته راووت، د اول حگل لپاره په  أCNNشاوخوا كيگ كله چيگ     
 سره هره اوونة دريگ دقيقيگ دنؤيوالو       CNNدغه سيمه كيگ موإ     

ــؤ چيـــگ د       ــرارداد وكـ ــرام كيـــگ قـ ــو پروكگـ ــه يـ ــه نامـ ــاعتونو پـ سـ
 دريـگ دقيقيـگ زمـوإ    اوونـۍ افغانستان په باره كيگ به ييگ هـره         

خالصــه خبرونــه د خپــل تگلويزيــون لــه الريــگ نشــرول، زيــاتره زمــوإ  
 چيـــگ د عكاســـة نؤيوالـــه ايجنســـي ده او پـــه  )ســـيلما (نه دعكســـو

 پــه نامــه چيــگ پــه نيويــارك )كمــره كــيس(فرانســه كيــگ ده، بليــگ 
كيــگ ده دوى زمــوإ عكســونه اخيســتل او زمــوإ ويــأيويي مطالــب       
زياتره د ايران، چين، جاپـان تگلويزيونونـو او ددغـو هيگوادونـو لـه               

 وخــت كيــگ د ورحگپــانگو خگخــه نشــريگدل، خــو زيــاتره پــه ديــگ
  .امريكيگ غإ او بي بي سي له الريگ خپريگدل

له نوي تحول سره زياتره موسسيگ داخل ته انتقـال شـوي        
  دديگ مركز د انتقال په باب  ستاسيگ نظر خگه دى؟

ل كــال پــه وروســتيو شــپو ورحگــو 1380لــه نيگكــه مرغــه مــوإ هــم د 
كيــگ هغــه مهــال چيــگ زه كابــل تــه والؤم هلتــه مــا ســرويگ وكــؤه،   

ى شـو خپـل فرهنكگـي فعاليتونـه لـه خپلـو       يگ موإ خگنكگه كـوال    چ
 اوإه په تيگره بيـا پـه واليـاتو ، ولسـواليو             رافغانانو ورونو سره اوإه پ    
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او عالقه داريو كيگ سرته ورسـوو، بـاالخره مـوإ پـر ديـگ بانـديگ                 
وتوانيگــدو چيــگ د اســد پــه مياشــت كيــگ د افغــان نشــراتي مركــز  

پـه  ) اراده(تقـال كـؤو، اوس زمـوإ خپرونـه          كابـل تـه ان    ) اراده(اوونيزه  
ــه هغــه        ــل شــگار كيــگ چاپيگــإي او هلتــه ويگشــل كيگــإي او ل كاب
حگايه ننكگرهار، لغمان، كونؤ، ميدان، هـرات، كنـدهار او حگينـو            
نــورو واليتونــو تــه ليگــإدول كيگــإي او پــه راتلــونكي كيــگ  افغــان   

و نشراتي مركز هيله لري چيـگ پـه راتلـونكي نإديـگ وخـت كيـگ يـ        
چاپحگى هلته فعـال كـؤي او خپلـه ورحگپانگـه بـه تقريبـاً د كابـل لـه                    
شــگار نــه د هيگــواد حگينــو واليتونــو تــه وويگشــي، كلــه چيــگ مــو  
چاپحگى فعال كؤ، نو موإ يو بل پروكگـرام هـم لـرو او هغـه دا چيـگ                   

ى شو چيگ محلي راأيوكگانيگ فعاليگ كـؤو،   موإ خگنكگه كوال  
نيــگ بــي بــي ســي، امريكيــگ يانيــگ اوس خــو أيگريــگ راأيوكگا

 يـگ غإ، ازادة راأيو او سهار پـه خيـر اوريگـدل كيگـإي، تقريبـاً زيات               
راأيو كگانيگ شته خو موإ كوشش كوو كـه مـوإ وكـؤاى شـو افغـاني        
پروأيوســران افغــاني تخنيككگــران وروزو، د افغانــانو پــه مرســته      
افغـــاني ستگيشـــنونه جــــوؤ كـــؤو، كــــه ســـبا تــــه دغـــه نؤيواليــــگ      

حگــي چيــگ زمــوإ پــه ملــك كيــگ حــد اقــل دومــره    راأيوكگانيــگ 
راأيوكگانيگ خو وي چيگ خلك ييگ واوري او خلك د راأيـو لـه              

  .خپرونو نه محروم نه شي
ــه خگــومره       ــه ازادة ن ــاتو ل ــه افغانســتان كيــگ د مطبوع پ

  أاأمن ياست؟
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ى شم، كله چيگ پـه يـو ملـك كيـگ سيگسـتم نـه            زه دا عرض كوال   
ام نـه وي، كلـه چيـگ پـه يـو            وي، كله چيگ په يـو هيگـواد كيـگ نظـ           

 تگوپــك بانــديگ اتكــا وشــي، هلتــه هيگخــگ أول رملــك كيــگ پــ
ــه شــته ازادي ــه افغانســتان كيــگ خگلريشــت    .   ن متاســفانه چيــگ پ

كلنيگ جكگؤيگ زموإ دغه تگول بنيادونه نؤولي دي او مـوإ تـه پـه               
ميــراث كيــگ يـــو ويجــاؤ افغانســتان، پـــه اقتصــادي، سياســـي او      

فغانســتان راپاتيــگ دى، اوس مــوإ د   فرهنكگــي لحــاظ كمــزورى ا  
نؤيواليگ تگولنيگ په مرسته هخگه كوو چيگ موإ د مطبوعاتو د    
ازادة پر لوري كگام واخلو، تر هغيگ چيگ د مطبوعاتو او نشـراتو             
ــه         ــؤي او پ ــدا ك ــو سيگســتم پي ــه رنگــا كيــگ افغانســتان ي د ازادة پ
افغانستان كيـگ قـانون حـاكم شـي او تـر هغيـگ پوريـگ چيـگ پـه                    

انســتان كيــگ قــانون حــاكم نــه وي افغانســتان كيــگ سيگســتم    افغ
ــه شــي تاســو پــه ديــگ برخــه كيــگ شــگه پوهيگــإئ دا       رامنحگتــه ن
مشــكله ده چيــگ مــوإ ووايــو هلتــه د مطبوعــاتو او نشــراتو ازادي        

  . شييگدالىتظمين
ــدي        ــه أيگــر كــار كــؤى، أيگــره شــتمني مــو خون تاســو دلت

خـداى مـه كـؤه      كؤيگ كه دفتر تگول كابل ته انتقال كؤئ او          
كومه پيگشگه رامنحگته شي دا به أيگره غتگـه ضـايعه نـه             

  وي؟
اوس لـــــه نيگكـــــه مرغـــــه د افغانســـــتان راتلونكيـــــگ دنـــــؤة لـــــه 
راتلونكيـــگ ســـره غوتگـــه شـــويگ ده، كـــه چيگريـــگ نؤيـــوال بيـــا  
افغانستان له يـاده وباسـي او افغانسـتان تـه شـا كـؤي لكـه خگنكگـه               
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ــ      ــو كيــگ ييــگ كؤي ــه تيگــرو لســو كلون گ وه، هــر ملــك،  چيــگ پ
 افغانسـتانه صـدمه وليـده، زه    لـه نؤيوالـو  او ،  وكگاونأيو هيگوادونـ  

افغانستان كيـگ   په  هيله مند يم چيگ اول به كگاونأيو هيگوادونو         
له مداخلو او السوهنو خگخه، له بربـاديو او تبـاهيو خگخـه يـو خگـه                 
پند اخيستى وي، نؤيوالو په تيگره بيا امريكا هم  پر ديگ بانـديگ              

تقد شويگ ده چيگ په افغانستان كيگ سوله دمنطقيگ سـوله           مع
ده، په افغانستان كيگ سوله د نؤة سوله ده، نو ددغيگ خوشـبينيو              
په رنگا كيگ موإ وايو كه چيگريگ له يويگ خوا موإ هغـه افغانـان               
چيــگ دغــه وطــن تــه غــواؤي يــو خگــه كــار وكــؤي او لــه بليــگ خــوا     

كيـگ السـوهنه ونـه كـؤي،     كگاونأيان زموإ  پـه كورنيـو كيـگ چـارو        
نؤيوالــه تگولنــه لــه مــوإ ســره مرســته وكــؤي، هيلــه ده چيــگ هلتــه پــه  
تدريج سره يو باثباته هيگواد رامنحگته شي او هلته دغه فعاليتونـه            
لكه خگنكگه چيـگ تاسـو اشـاره ورتـه وكـؤه، كـوم چيـگ مـوإ دلتـه                    
كؤي چيگ دا په خپل وطن كيگ، په خپل نظام كيگ د خپلو خلكـو               

گ كيگ ترسره كؤو، زه فكر كوم دا به په راتلونكيگ كيـگ             په منح 
  .زموإ تاريخ روشگانه ساتي

 هغـه وخـت چيـگ    ر تاسو پ!اوس به راشو سياسي أكگر ته     
ى، د افغانسـتان د  دلوييگ جركگيگ خبره چا نه شوه كـوال   

ملي زعامت د تگاكلو لپاره د لوييگ جركگيگ غوشگتنه         
يگ د افغانسـتان    كوله، خو په بيگؤنة لويه جركگه كيگ چ       

ملــي زعامــت تگاكــل كيگــده، تاســو حاضــر نــه وئ، ايــا لــه    
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لوييــگ جركگيــگ خگخــه مطمــين نــه وئ او كــه كومــه بلــه   
  ستونزه وه؟

 ددغيــگ ،متاســفانه مــوإ لكــه خگنكگــه چيــگ تاســو اشــاره وكــؤه
لوييگ جركگيگ د كميسيون له اعالن سره سم د خلكـو پـه منحـگ               

كه خگه هم كوم كسـان چيـگ    رامنحگته شوه، يكيگ يو أول نااميد  
دغه كميسيون ته پيشنهاد شوي وو،  موإ  يو بل سره شگه پيگژندل، 
دوى دلوييــگ جركگيــگ لــه نــوم ســره حساســيت درلــود، دوى لــه        
دموكراسة سره حساسيت درلود، نو دغـه كسـان چيـگ كلـه انتخـاب              
شول، په خلكو كيگ دديگ كار عكس العمل أيگر منفي و او ما هـم       

 يـو شـميگر   ل ارتباط تر كومه چيگ زما له السه كيگد شخصاً په دغه  
ــو       ــگ، خـ ــره خبريـــگ وكؤيـ ــونو سـ ــو اژانسـ ــانگو او نؤيوالـ ورحگپـ
بدبختانه نؤيواليگ تگولنيگ او هغو هيگوادونو چيگ غوشگتل        

 هغوى ته داسيگ ويل شـوي      ،ييگ په افغانستان كيگ سوله راشي     
ه وو، چيگ په دغو شرايطو كيگ تر ديـگ زيـات شـگه كميسـيون نـ             

ــه شــته،       جوؤيگــإي او تــر ديــگ قابــل خلــك پــه افغانســتان كيــگ ن
يانيگ نؤيواليگ تگولنيگ په تيگـره امريكايـانو پـر أيگـرو غلطـو              
معلوماتو بانـديگ اتكـا وكـؤه او اوس هـم دوى پـر غلطـو معلومـاتو             
ــه يــو شــميگر خلــك دي چيــگ دا وضــعه        ــه ديــگ پرت اتكــا كــوي، ل

گ مانـا چيـگ د خپـل        امريكايانو تـه بـل أول شـگيي، يانيـگ پـه ديـ             
اقتدار د دوام په خاطر دا هليگ حگليـگ كـوي چيـگ امريكايـانو،        
غربيانو او نؤيوالو تـه ووايـي چيـگ پـه دغـو شـرايطو كيـگ واقعـي             
لويه جركگه نه كيگإي، پـه دغـو شـرايطو كيـگ هغـه افغانـان چيـگ                  
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غواؤي واقعاً افغانستان ته خدمت وكؤي بيگرته نه راحگي، په دغو          
 افغانستان بيـا جـوؤول اسـانه كـار نـه دى، مـوإ بايـد                 شرايطو كيگ د  

ــه       ــؤو او همدغ ــع ورك ــه موق ــدانانو او تگوپكســاالرانو ت دغــو قومان
كسان چيـگ دلتـه اوسـيگدلي او لـه تنظيمونـو او جنكگـي ألـو سـره                   

 نظــر هغــو كســانو تــه چيــگ هغــوى  ،تــؤاو لــري دغــه كســان شــگه دي 
 دغـه أول    سوليگ، دموكراسـة او ثبـات تـه كـار كـوي، نـو كلـه چيـگ                 

معلومــــات ملكگــــرو ملتونــــو، امريكايــــانو او يــــو شــــميگر نــــورو  
اژانسونو ته وركؤل شول، مـا لـه دغـه نظـر سـره مخالفـت وشـگوده او                   
اوس هم زه په ديگ باور يم چيگ افغانستان أيگر رسيگدلي كسـان             
ــؤي او        ــه داخــل كيــگ دي او زده ك ــه چيــگ پ ــيم يافت ــه تعل ــري، هغ ل

 دوى ،سـتان او اروپـا كيـگ دي       مسلكي خلك چيـگ پـه ايـران، پاك        
تگول غواؤي چيگ په ديگ هيگواد كيگ و اوسي او خپل هيگواد 
ته خدمت وكؤي، يانيـگ هيگخگـوك نـه غـواؤي چيـگ افغانسـتان        
ديــگ ديويــگ ســيميگ او يــو كگــروپ پــه كنتگــرول كيــگ وي،        
افغانستان ديگ لـه يـو قـوم سـره وي، افغانسـتان د تگولـو افغانـانو                  

ر دغه اساس هر قدم پورته كيگإي زه ورسره يم ، نو كه پ. كگأ كور دى
زه ددوى په خدمت كيگ يم زه په سر او مال، په وينو حاضريم خو كـه                 
چيگريگ دغه تگول امكانات يانيگ زموإ  ملي منافعيگ دحگينو          

ــه خــــدمت كيــــگ وي    ــافعو پــ  زه ،ألــــو او اشخاصــــو د شخصــــي منــ
 دغســيگ سيگســتم او ،هيگخگكلــه دغســيگ لوييــگ جركگيــگ

يگ سره كار هم نه شم كوالى او توافق هم ورسـره نـه لـرم، خـو يـو                    ادار
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 مـا حـق لـري زه حگـان دديـگ وطـن بچـى كگـنگم                  رشى دى دا وطـن پـ      
  .خگه چيگ زما له السه كيگإي هغه به كوم

تاسو اشاره وكؤه په لويه جركگه كيگ هغو خلكو كگأون          
كــؤى و چيـــگ د لوييـــگ جركگيـــگ لــه اصـــل ســـره ييـــگ   

گينيــگ خلــك بيــا  دا خپلــه يــو بــرى مخالفــت درلــود، نــو ح
بولي حگكه هغه كسان چيگ د لوييگ جركگيـگ لـه نامـه             
سره ييـگ حساسـيت درلـود هغـوى هـم پـه ديـگ قـانع شـول            
ــوه       ــه جركگــه د افغانســتان د سياســي مســايلو ي چيــگ لوي
اساسي حل الره ده، همدا پرمختكگ بـس دى چيـگ اصـل             

ه ومنل شـو پـه بلـه لويـه جركگـه كيـگ كيگـدى شـي يـو خگـ                
زيات پرمختكگ وشي، تاسو خگه نظر لرئ چيگ بيگؤنـة          
لويه جركگه تر كومه حـده مثبتـه وه او د راتلـونكي لوييـگ               
ــه خگــه دي چيــگ كيفيــت      جركگيــگ لپــاره مــو وؤانديزون

  شي؟ ييگ اوچت
م كـال مـوإ شـپإ       2001 رزه غواؤم دومره عرض تاسو ته وكؤم چيـگ پـ          

ه شـپإ زره مركـو      زره مركيگ د افغانستان په دننه كيـگ وكؤيـگ، پـ           
 افغانانو يانيگ  قـاطع اكثريـت  د لوييـگ جركگيـگ          )4800(كيگ  

پلوي كؤيگ وه، په هغه وخـت كيـگ ال طالبـان موجـود وو، پاتيـگ                  
دوه دريــگ ســوه كســانو بــه د اســالمي شــورا او حگينــو هــم نظــر نــه و  

ــو   ــؤى، خـ ــر )4800(وركـ ــه   )5000( تـ ــواد پـ ــانو د هيگـ  پوريـــگ افغانـ
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گ هغو افغانانو چيـگ ددوى اواز چـا         كگوتگ كگوتگ كيگ ياني   
ى، هغـو افغانـان چيـگ پـه سياسـت كيـگ شـگكيگل           نه و اوريگدال  

كلونو كيـگ ييـگ د هـر    23خلك نه وو، دا هغه افغانان وو چيگ په     
ى و، خو كله چيگ ديگ پوشـگتنيگ سـره مـخ      چا له السه ازار ليدال    

شول چيگ له كوميگ الريگ غواؤي د افغانستان مسئله حل شـي،    
 تگولو دلوييگ جركگيگ الره غوره بلليگ وه، نو دغـه لويـه           هغوى

جركگه چيگ دايره شـوه مـوإ غوشـگتل هغـه عظمـت چيـگ لوييـگ               
ــه لوييــگ جركگيــگ ســره        ــه چيــگ ل ــود او هغــه مين جركگيــگ درل

 بنيـاد دا    رافغانانو درلوده، بايد د هغـه عظمـت او هغيـگ مينيـگ پـ              
ــه غ       ــوإ ت ــه دا چيــگ م ــه جگركگــه جــوؤه شــويگ واى، ن ــان د لوي ربي

لوييگ جركگيگ د جوؤولو دسـتور راكـؤي، پـه ديـگ چيـگ لويـه                
 رجركگه زموإ عنعنه وه هغه د امريكايانو عنعنـه نـه وه، امريكايـان پـ             

 ديگ نه پوهيگدل، رديگ بانديگ نه پوهيگدل، ملكگري ملتونه پ
دا دملت غوشگتنه وه ما په خپلـه دغـه غوشـگتنه كؤيـگ وه،  افغـان                  

 د امريكا بهرنيو چـارو وزارت، د ملكگـرو          نشراتي مركز دا سرويگ   
ملتونــو حگــانكگؤي اســتازي تــه هــم وؤانــديگ كؤيــگ وه، مــوإ نــه    

وكگـانو او هيلـو سـره ديـگ لوبيـگ         زغوشگتل چيگ د خلكـو لـه ار       
وشــي،  لــه بــده مرغــه د داســيگ كميســيون تگاكــل او يــا لوييــگ        
جركگيــگ تــه د هغــو كســانو رابلــل چيــگ هغــوى پــه ديــگ جركگــه    

ن مســتحق نــه وو، يــا پــه لويــه جركگــه كيــگ حگينــو   كيــگ د كگــأو
خلكو ته دا حـق نـه وركـول چيـگ هغـوى د خپـل راتلـونكي او د خپـل                   
ملت د زعامت په اؤه فكر وكؤي، دغه تگـول دلوييـگ جركگيـگ لـه           
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عملييــگ ســره مخالفتونــه وو، دغــو شــيانو د لوييــگ جركگيــگ       
اهميت ته صدمه ورسوله، همدغه كسان چيگ اوس پـه كابـل كيـگ              

شـخند  يناست دي، دوى د أاكتگر نجيـب اهللا پرلوييـگ جركگيـگ ر            
واهه، دوى د ببرك كارمل پر لوييـگ جركگيـگ ملنأيـگ وهليـگ،              
اوس خلـــك وايـــي چيـــگ دغـــه لويـــه جگركگـــه د هغـــوى د لوييـــگ  

ــم كمزوريــگ وه    ــه يــم چيــگ لويــه     . جركگيــگ نــه ه ــه ديــگ خف زه پ
حبوبيـت  اره نـه ده، لويـه جركگـه خپلـه  هـم م             كـ جگركگه خپلـه كگناه   

لري او هم سپيگخگلتيا، دا چيگ د خلكو غوشگتنه عملـي نـه شـوه       
خو بيا هم نظر جنكـگ تـه، نظـر تجزييـگ تـه دا               . په ديگ موإ خفه وو    
 چيــگ حــد اقــل دنيــا توجــه كــوي، هلتــه ســوله ســاتى ىحالــت شــگه د

حگـــــواك دى، هلتـــــه ديـــــو شـــــميگر ســـــؤكونو او  شـــــگوونحگيو   
دي، اميـد دى چيـگ پـه        دبيارغونيگ خبـره ده او نوريـگ پروژيـگ          

راتلونكــو انتخابــاتو كيــگ دغــه ازادي افغانــانو  تــه وركــؤل شــي او   
ــه د عمــل جامــه         ــاً هــر هغــه خگــه چيــگ خلــك وغــواؤي هغــو ت واقع
واغوســتل شــي، نــه دا چيــگ امريكــا خپــل فرمــايش وركــؤي، نــه دا    
چيگ يو كگروپ د پيسو په زور په ديگ كيـگ رامنحگتـه شـي، دا         

ــد    اوس زمــوإ او ستاســو او   ــانو وظيفــه ده چيــگ مــوإ باي دفرهنكگي
مخكيــگ تــر مخكيــگ خلــك پــوه كــؤو، چيــگ خپــل اينــده زعامــت 

ى شي، نو زه فكر كـوم       خگنكگه د ازادو انتخاباتو له الريگ تگاكال      
چيگ بيـا هـم  مخكيـگ لـوى پـؤاو دى او دا أيگـر كـار غـواؤي او دا                       

 ديــگ ،خگــه چيــگ شــوي يانيــگ نظــر جكگؤيــگ او تجزييــگ تــه   
يــگ تــه مــوإ تــرجيح وركــوو او دا چيــگ اوس مــوإ پــه  لوييــگ جركگ
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داخــل كيــگ يــو هلتــه كــار كــوو، هلتــه فعاليــت كــوو دا هــم يــو مثبــت  
تگكى دى او د اينده په خاطر بايد كار وكؤو، خو حگينيـگ مسـايل               
دي چيگ هغه موإ افغانانو ته د زيات احترام وؤ دي چيگ له هغيگ 

گتل چيگ دلوييـگ    جمليگ نه لويه جركگه ده، يانيگ موإ نه غوش        
جركگيگ تر نامه النديگ ديـگ يـوه فرمايشـي جركگـه جـوؤه شـي،            
موإ غوشگتل واقعي لويه جركگه جـوؤه شـي، لكـه خگنكگـه چيـگ               
خلكو د طالبانو تـر حكومـت النـديگ حگـايونو كيـگ هـم د لوييـگ          

ن د لوييـگ    آجركگيگ غوشگتنه كوله او په هغه وخت كيگ چيگ          
، مــوإ داســيگ خلــك ليــدلي جركگيــگ نــوم هــم چــا نــه شــو اخيســتى

چيگ د طالبانو كوتك ييگ مانه خو د لوييگ جركگيگ نوم ييگ 
 چيــگ پــه اينــده كيــگ اصــالحات رامنحگتــه  ه دهيلــهاخيســته، خــو 

  .شي
تاسو ته خو ترتگولو شگه تجربـه ده چيـگ پـه افغانسـتان              
كيگ په شلو پنحگه ويشتو كلونو كيـگ غتـگ جنجـال دا             

ار كـاوه او د انحصـار پـه         و چيگ هر كگوند او تنظيم انحص      
نتيجه كيـگ افغانسـتان أيگـر تبـاه شـو اوس هـم پـه دولتـي                  

 دديــــگ ،چوكاتــــگ كيــــگ زيــــات انحصــــار موجــــود دى 
  ؟يانحصار دله منحگه وؤلو حل الريگ خگه د

خبره دا ده چيـگ پـه دغـو ألـو ألبـازيو كيـگ افغانسـتان هيگخـگ             
كلـه  كگتگه نه شي كوالى، موإ كه داسيگ إل سره مخكيگ الؤ شو،             

چيگ شهيد داود خان كودتا وكؤه او هغوى هم كوشـش كـاوه چيـگ               
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ته كـؤي، يانيـگ هغـه كسـان چيـگ ده            خباوري خلك رام   يو شميگر 
تـه كـؤي او هغـه كسـان چيـگ ده نـه پيگژنـدل كـه                  خپيگژندل هغه رام  

خگه هم مسلكي وو، خو دده له حكومت نه د بانديگ پاتيـگ شـول،          
ــده، كلــه چيــگ       د خلــق دموكراتيــك  چيــگ  نتيجــه ييــگ مــوإ ولي

كگوند راغى، دوى هم له نـورو كگروپونـو سـره پراخـه ملـي جبهـه رد                 
كؤه، ان نور خلك ييگ په راز راز نومونو له منحگه يـوؤل، اوس هـم                
پــه افغانســتان كيــگ پــه هيگگخــگ صــورت ســره يــوه ألــه پرتگــول    
افغانستان بانديگ حكومت نه شي كوالى، يانيگ خلـك دا حـق نـه              

 چيـگ پـه افغانسـتان كيـگ د مسـلكي كسـانو              وركوي، خلك وايي  
ــري، هغــه كســان بايــد       يانيــگ هغــه كســان چيــگ مســلكي پوهــه ول
ــه الس كيــگ واخلــي، كــه دا مســلكي شــخص       دحكومــت چاريــگ پ
هزاره وي، كـه دا پشـگتون وي، كـه تاجـك وي او كـه تـركمن وي، دا                   

ى  ديگ بانـديگ د افغانسـتان خلـك بـاور كـوال            ركه هرخگوك وي پ   
 يـــوه ألـــه ،تـــه چيـــگ يويـــگ خواتـــه يـــو كگـــروپ شـــي، نظـــر ديـــگ 

په ديگ أله كيگ مسلكي پوهه هم نـه وي،          دې   او بيا    شيرامنحگته  
نو زه فكر كوم دديگ نتيجه به لكه دخلق دموكراتيك كگونـد، لكـه              

ــه       ــا ل ــه دوران كيــگ ي ــو چيــگ د جهــاد پ ــر  71دغــو تنظيمون ــه ت  75 ن
پوريــگ پــه كابــل كيــگ وو د ددوى ترمنحــگ خــو هيگخــگ نوعــه    

  .اختالف نه و
اختالف خو پـه ديـگ كيـگ نـه و چيـگ مـوإ داسـيگ دموكراسـي                   

 اخــتالف يوازيــگ پــه ديــگ كيــگ و ، يــا دا غــواؤو يــا هغــه،غــواؤو
نو زما پـه نظـر يويـگ أليـگ تـه            . چيگ دوى هر يو انحصار غوشگته     
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په افغانسـتان كيـگ حكومـت كـول دا أيگـره كگرانـه خبـره ده، شـگه                   
اجعـه وشـي او لـه خلكـو هغـه كسـان       خبره به دا وي چيگ خلكـو تـه مر   

ى شـي وطـن ابـاد كـؤي، هغـه كسـانو تـه پـه دولتـي                   چيگ هغوى كوال  
چارو كيگ، په حكومتي پوستونو كيـگ حگـاى وركـؤل شـي، دغـه               

 الره ده، دغــه مســئله چيــگ خلــك وايــي پــراخ بنســگتگه     ۍينيــواز
 14 د پــراخ بنســگتگه حكومــت اصــطالح بانــديگ تقريبــاً  ،حكومــت

 دا اصــطالح پــه هغــه وخــت كيــگ ،ار كــؤى دىكالـه مخكيــگ مــوإ كــ 
رامنحگتــه شــويگ، چيــگ تنظيمونــو ويليــگ هغــه خگــوك چيــگ   

 بايد حكومت كيـگ نـه وي، هغـه چـا چيـگ              ،جهاد ييگ نه وي كؤى    
ى بايد حكومت كيگ رانه شـي، مـوإ         كگرحگوالتگوپك ييگ نه وي     

خلكو دا هليگ حگليگ پيل كؤيگ چيگ نه جهاد يوازيگ تگوپك           
 هغـو   ،، أيگر كسان دي چگيگ هغـوى مسـلمانان دي         كگرحگول نه دي  

كيگ عقيده شته، هغـوى افغانسـتان بانـديگ درديگگـإي او دا اوس              
 هغـوى د راييـگ وركولـو       ،هم خدمت كوي، هغوى د كانديدو حـق لـري         

ــو اخيســته او مــوإ د هغــو       ــري، دغــه حــق تريــگ حگينــو تنظيمون حــق ل
ل افغانـان   تنظيمونو په مقابل كيگ وويل چيگ ديگ كيگ بايد تگـو          

سهم واخلي، خو اوس وخت د پراخ بنستگه حكومت  نه دى چيـگ مـوإ                
طبعاً هغـه مسـلكي سـؤى چيـگ         . ووايو دا دديگ او د هغه قوم  حق دى         

 ديــگ پوهيگــإي چيــگ د  ر د كارتجربــه لــري، هغــه پــ ،هغــه پوهــه لــري 
قومونو ترمنحـگ ملـي يـووالى، ملـي وحـدت او ملـي ثبـات خگنكگـه                  

ي خبـرو پوريـگ هيگخـگ    ه يـ ظيمـي يـا پـه منطقـ    راولو، نو دا خو پـه تن      
تؤاو نه لري او په اوس وخت كيگ زه فكر كوم د پراخ بنستگه اصطالح      
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هم نه په كاريگإي، يوازينة اصطالح چيـگ اوس پـه افغانسـتان كيـگ               
ورته بايـد احتـرام وشـي هغـه د كـدرونو ده، هغـه د مسـلكي كسـانو ده،                     

نـه چيـگ وي هرخگـوك       دغه كسان بايد رامنحگته شي، له هريگ خوا         
چيگ وي، پر دوى بايد اعتماد وشي، دغـو خلكـو تـه بايـد د حكومـت                  
  .چاريگ وسپارل شي، زه فكر كوم دا مشكل به تر يوه حده حل شي

د افغانســتان د تگولــو كورنيــو او بهرنيــو ســتونزو پــه نظــر    
  كيگ نيولو سره دديگ هيگواد راتلونكى خگنكگه ارزوئ؟

غانسـتان خلـك لـه جنكـگ نـه سـتؤي            تاسو پر ديگ پوهيگگإئ د اف     
شوي دي، هيگخگ شريف افغان جنكگ نه غواؤي، هيگخگ شريف      
افغان بيگ ثباتي نه غواؤي، دويمه خبره داده چيگ په سيمه كيگ هم             

يو هيگوادونـو   ډونـ اوضاع فرق كوي، يانيگ په ديگ مانا چيـگ كگا         
په نوبت سره په افغانستان كيـگ جكگـؤو تـه لمـن ووهلـه، خـو تاسـو د                    

گولو عواقب وليدل، شـوروي اتحـاد مـو وليـده، ايـران تاسـو وليـده،                 ت
پاكستان مـو دسـپتمبر تـر حادثيـگ وروسـته وليـده او همـدا أول خپلـه          
امريكـــا او غـــرب د مخـــدره مـــوادو ماركيتگونـــه او بازارونـــه، دغـــه د  
ــر        افغانســتان د جنكــگ عوامــل او د هغــه اغيگزيــگ ويــگ چيــگ پ

ه فكــر كــوم لــه يويــگ خــوا   هغــوى بانــديگ پريگوتيــگ ويــگ، خــو ز  
افغانان سوله غواؤي له بليگ خوا نه د سيميگ پـه هيگوادونـو كيـگ           
يو تغير راغلى دى او هم نؤيوال مجبـور دي، يانيـگ هغـه شـعار چيـگ                  
نن ييگ وركوي چيگ په نـؤة كيـگ جكگـؤه نـه غـواؤو، تروريگـزم نـه                   

ونـو  غواؤو، مخدره مواد نه غواؤو، ددغو شيانو تقريباً په دغو لسو كل           
او يا په يوه حسـاب پـه درويشـتو كلونـو كيـگ مركزيـت افغانسـتان و،         
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اوس نـــو نؤيـــوال مجبـــور دي چيـــگ خپـــل شـــعار تـــه د عمـــل جامـــه ور  
 او دا كار لومؤى له افغانستان نه شروع كـؤي، افغانـان هـم لـه          يواغوند

دوى سره مرسته كـوي، سـمه ده پـه ديـگ كيـگ شـك نـه شـته چيـگ د            
په دغو جكگـؤو، تروريـزم او مخـدره مـوادو           كگوتو په شميگر افغانان     

 فيصدو زيات خلك سوليگ، ثبات او ملـي  99كيگ ككؤ دي، خو تر  
  .مركزي دولت ته، ملي وحدت او دخاوريگ بشپؤتيا ته ليگواله دي

شـــگاغلى حـــاجي صـــيب داود ستاســـيگ د مفصـــليگ او  
  .معلوماتي مركيگ له امله ستاسو خگخه أيگره مننه كوو

  .تاسو نه هم مننه
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  زه جل وهلى يم باران ته اړ يم
  
  
  
  
  
  

اسحق ننګيال زموږ د هېواد پيـاوړى او نوميـالى شـاعر دى، د ده پـه                 
شــعرونو كــې ښــكال، مينــه،    
عاطفه، تفكر او د شعر نـورې   
. ښـــكالوې لـــه ورايـــه ځلېـــږي

ــه پـــــورې د    ــال تراوســـ ننګيـــ
شــــعرونو څلــــور مجمــــوعې   

ــه او   ( ــپېره ډاګونــ ــۍ، ســ ډالــ
 غوړېدلي بزغلي، هغه شـېبې    

) هغه كلونه او څاڅكي څاكي    
خپـــرې كـــړي دي، د شـــعرونو 
دوه مجموعې يـې اوس چـاپ       

مـوږ پـه دې ګڼـه      . ته تيارې دي  
  .كې له ښاغلي اسحق ننګيال سره لنډه مركه كړې چې په ګډه يې لولو

ل كـال پـه وروسـتيو    1373دا مركه ما له خداى بښلي ننګيال صاحب سره د  
ــه پېښــوره    1374او د ورځــو كــې كــړې وه   ــومړۍ نېټــه، ل ل كــال د وري پــر ل

دا دى دلته يې  . خپرېدونكې ارمان جريدې په لومړۍ ګڼه كې خپره شوې ده         
 .قدرمنو لوستونكو ته په خپل آر متن وړاندې كوم
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ــه     : پوښــتنه ــه ده ستاســو پ ــه معلوم څرنګــه چــې مات
شــعرونو كــې د نــورو هنــري ښــېګڼو ترڅنــګ، عاطفــه 

و جـال مـومي، ان كلـه كلـه د شـعر پـر               ډېره زياته ځـال ا    
فكري اړخ عاطفي خـوا ډېـره درنـه وي، كېـدى شـي د               

  دې خبرې المل را په ګوته كړئ؟
 ښايي ژوند مې پر همدغو سـتنو والړ وي، ښـايي ژونـد مـې                :ځواب

همداسې وي او عاطفه مې په وينو كې ګډه شوې وي او هغه چـې ډېـر              
يـوازې  . ر ښـه شـاعر شـي   عاطفي نه وي زما په اند نه شي كېدى چې ډې          

اند شعر نـه دى، يـوازې عاطفـه او پـه همـدې توګـه لـه انـد او عـاطفې                        
پرته تخيل او تخييل هم شعر نه دى، دا ټول بايد السونه سره يـو كـړي     

خو دا چې ستاسو پـه انـد زمـا پـه شـعر         .  څو چې ښه شعر ترې جوړ شي      
ند يوه  كې عاطفي برخه زوروره ده، هم تصادفي خبره نه ده، د خپل ژو            

  :كيسه درته كوم
د اوړي يـوه تــاوده ورځ وه، پـه دېــره كـې ناســت وم، يـوازې او تنهــا لــه     
خپلو سوچونو سره لوبېدم، چې يوه ماشوم چې په يوه الس كې يې مړ              
ژوانــدى چــرګ او پــه بــل الس كــې يــې تېــره چــاړه وه راتــه راغــى، چــې  
چرګ يې حـالل كـړم، نـه مـې غوښـتل چـې خپـل السـونه پـه وينـو سـره                        
كړم، خو چرګ ناروغه و، مـړ كېـده او هلـك نـارې راتـه كـولې، چـرګ          
مې حالل كړ خو اوس اوس چې لـه هغـې ورځـې نـه درې كالـه تېـر دي،                 
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وسله وال وي په ټوپك مې ولـي، چـاړه          . هغه چرګ مې خوب ته راځي     
  .په اوونۍ كې يو ځل داسې خوب وينم. ورسره وي حاللوي مې

وخـت پـورې پـه      ځينې شاعران تر يو ټاكلي      : پوښتنه
ــزول      ــا ورو ورو د ن ــر ســرعت ســره وده كــوي خــو بي ډې
خواته درومي په دې بـاب تاسـو څـه وايـئ او علـت بـه               

  يې څه وي؟
 څو كاله دمخه د افغانستان د ليكوالو په ټولنه كې د پښـتو              :ځواب

ژبې يوه سپين ږيري او نامتو شاعر خپل شعرونه لوستل او مـوږ كـره               
ه مـې لـه هغـه نـه هـم وكـړه او ورتـه مـې                  كتنه پرې كوله، همدغه پوښتن    

چــې پخــواني شــعرونه يــې شــعرونه دي او د وروســتيو كلونــو   : وويــل
هغـــه وخــت يــوه ځوانـــه او   : شــعرونه يــې  ببــواللې، هغـــه راتــه وويــل     

سمسوره ونـه وم، چـې ډېـرې او خـوږې مېـوې مـې راوړلـې، خـو اوس                    
 هغـه پـه  . هغه زړه ونه يم چـې مېـوې مـې اومـې، بـدرنګې او ترخـې دي                 

دې باور و چې شعريت او هنريت د شاعر په ځوانۍ كـې وي، خـو كلـه                   
خو . چې زوړ او كمزورى شي، شعر يې هم ورسره زوړ او كمزورى شي            

شاعر چې زوړ شي، د ژوند د هرې ورځې پـه  . زه په دې ټكو باور نه لرم      
نوې كېدو سره يې بايد شعر نوى شي او كله چې مړ شي بايد شعر يـې      

تينې مانـا تكميـل شـي، خـو د ژړا خبـره داده، چـې                هم د كليمې په رښـ     
خبره يوازې په سپين ږيرو كې نه ده، زموږ ډېر زلمي او ځوان شاعران              
د يو څه مودې لپاره داسې راوټوكېدل چې زموږ د سبا هيلې يې هم له 
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ځانه سره وټوكولې، خو هغوى ډېر ژر د شهرت، شعريت او هنريت لـه              
  . ې بېرته په خاپوړو پيل وكړاسمانونو راولوېدل او ډېر ژر ي

سوچ كـوم چـې يـو علـت دغـو ځوانـو شـاعرانو تـه بـه بېځايـه الس پـړه                        
كونو كـې نغښـتى دى او زمـوږ يـو شـمېر نـامتو شـاعران همـدا چـې د                      
شهرت پوړيو ته ورسـېږي سـوچ كـوي، چـې منزلونـه او سـفرونه تمـام                  

  .تنبل شي او غلي شي. شول
ــات ل  : پوښــتنه ــې ازاد شــعرونه زي يكــئ او تاســو ول
  غزل كم؟
 كلــه چــې الهــام ذهــن، زړه، الســونه او پښــې رانــه واخلــي او  :ځــواب

ويلــو تــه مــې وهڅــوي او قلــم پورتــه كــړم، پــه هغــو شــېبو كــې زه ددې   
فرصت نه شم موندلى، چې د شعر په فورم سوچ وكړم، پـه هغـو شـېبو                 
كې زه د شعر په سوچ كې يم، په هغو شـېبو كـې د فـورم د ټـاكنې واك                     

ز جل وهلى يم باران ته اړ يم او ماته دا مهمه نه ده چې   . نه وي له ماسره   
  .باران په دښتو كې راباندې واوري او كه په كوڅو كې

ځينې شاعران د هنري شـعر پـه نـوم تكلفـي            : پوښتنه
او تصنعي نظمونه وړاندې كوي او ځينې نـور د فكـر            
او محتوا د ښه بيان په پلمه د شـعر د لفظـي ښـكال او                

اتو له راوړلو څخه ډډه كـوي او يـا كېـدى            هنري تالزم 
شي له وسه يې پوره نه وي، ستاسـو نظـر پـه دې بـاب                

  څه دى؟
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يـوه  .  زموږ د پښتو ننني شعر تـر ټولـو لويـه سـتونزه همـدا ده       :ځواب
يوه خوا يـې ګنـډو، بلـه خـوا يـې            . څيرې او زړه لمن مو مخې ته پرته ده        

كــې ځــان مهــم،  ددې لپــاره چــې د شــاعرانو پــه مــنځ  . رانــه څيــرې شــي 
هوښـــيار او نوښـــتګر وښـــيو، تصـــنع تـــه الس اچـــوو او كلـــه هـــم چـــې 
وغواړو د تعهد نغاره سينې پورې وتـړو هنريـت او شـعريت رانـه هيـر                 

خو اصـلي سـتونزه داده چـې مـوږ تراوسـه شـعر نـه دى پېژنـدلى،           . شي
يـوازې ليكلـو تـه مـو مـال          . يـو )) بېسـوادان ((موږ اكثـره پـه دې هكلـه         

  . ړانده يوتړلې، لوستلو ته
د خپلو شعرونو د ودې له بهير څخه راضي         : پوښتنه
  يې؟
زه چې ځان ته ګـورم او خپلـو هسـتونو تـه            .  نه، هېڅكله هم نه    :ځواب

ګورم سوچ كوم، چې هېڅكله به شاعر نـه شـم، زه ال تراوسـه شـاعر نـه                   
  . يم شاعر ګوټى يم
كېدى شي د خپل شاعرانه ژوند يـوه خـوږه          : پوښتنه

  طره راته بيان كړئ؟او يوه ترخه خا
 له ترخـو هسـت كـړى         خواږه خو مې په ژوند كې نشته، زه يې         :ځواب

خـو زه  . مه هم زما د ژوند په كتـاب كـې نشـي لوسـتلى          يم يوه خوږه كلي   
چې د ترخو درمند يم كومه ترخه دانه به دې مخې تـه كېـدم؟ خـو اوس                  
اوس كومه خبره چې ځوروي مې او موسكاوې مـې راتـه وژنـي دا دى                

زه په خونړي كابل كې د شعر اورېدونكى نه لـرم، لكـه دمخـه مـې                 چې  
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زه مــې شــعرونه  . زمــا د شــعر اورېــدونكي دېوالونــه دي   : چــې وويــل 
  ماته به له دې نه بله ترخه خاطره څه وي؟. دېوالونو ته اوروم
ــاب چــې      : پوښــتنه ــه ب ــان د شــاعرانه ســيمې پ د لغم

تاسو پكې رالوى شوي  يې او هم پـه دې سـيمه كـې د                
ېـــرو شـــاعرانو د ټوكېـــدو علـــت او د خلـــك د شـــعر ډ

خوښوونې او ادبپالنې په باب غواړم ستاسـو لـه نظـر         
  .څخه خبر شم
 رښتيا خبره داده چې كه زه شـاعر يـم، نـو لغمـان شـاعر كـړى                   :ځواب
دا ځكه چې لغمان شاعر دى، لغمان ښكال ده او لغمـان پـه خپلـه د                 . يم

، سيندونه يې شاعران دي د هغه ځاى غرونه شاعران دي. شعر الهه ده
او پولې، لښتي يې شاعران دي، خلك يـې خـو پرېـږده، او كـه شـعر،                  
ښكال، ادب او ادب پالنـه لـه لغمانـه واخلـې، خـو پـه يـوه تـوت هـم نـه                        

  ارزي ؛په لغمان كې له دو پرته نور څه دي؟
د يوه شاعر او ليكوال د ادبي شخصيت او         : پوښتنه

  دى؟ځاني شخصيت په باب ستاسو نظر څه 
 دا ډېره ستونزمنه پوښـتنه ده چـې ځـواب وركـول ورتـه يـو                 :ځواب

خــو همــدا شــېبه زمــا ځــواب دادى، چــې زمــوږ  . خــروار كاغــذ غــواړي
خوږې، سرې او ښكلې مڼې په كار دي، زه بـه هېڅكلـه د مڼـو د بـاغ د                    

. عرض او طول او د مڼو د بـاغوان د نامـه او كـورنۍ پوښـتنه ونـه كـړم                    
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غوانان، باغوان هرڅوك چـې وي، وي دې،        زما مڼې خوښې دي، نه با     
  زما پرې څه؟
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  افغانستان يوې ملي ستراتيژۍ 
  ته اړتيا لري

  
ښــاغلى ډاكټــر محمــد ابــراهيم شــينوارى د افغانســتان يــو 

ځــــوان ليكــــوال او د طــــب 
. څانګې يو دقيق ډاكټر دى    

تراوســــه يــــې پــــه طبــــي او 
ټــــولنيزه برخــــه كــــې څــــو    
عنوانه كتابونه چاپ شوي    

ــګو  ــه لســـ ــي او پـــ نو علمـــ
  .ليكنې يې خپرې شوې دي

د هيلې مجلې له پيله بيـا تـر دې دمـه يـې د هيلـې پـه زيـاتو            
دا مركه يې هم د هيلې د پرله . ګڼو كې مقالې خپرې شوې دي    

په څلورمـه ګڼـه كـې خپـره شـوې ده،            ) 1381(پسې شپږم كال    
  :چې تاسې يې لوستو ته رابولو

  

 خپـل   له دود سره سم كه د هيلې درنو لوسـتونكو تـه           
  ځان ور وپېژنئ خوښ به شو؟
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د . دې كـوم  نـ تر ټولو دمخه د هيلې درنو لوستونكو ته سـالمونه وړا          
پېژندنې په باب بايد ووايم چې زه محمـدم ابـراهيم شـينوارى د كـونړ                

لـومړنۍ زده كـړې مـې    . واليت د شيګل په شينكوړك كې زېږېدلى يـم       
 پـه سـروبي     لېسـه مـې هـم     . په كونړ، جالل اباد او سروبي كـې كـړې دي          

دا شـپږ كالـه     . كې لوستې ده او بيـا لـه كابـل طـب څخـه فـارغ شـوى يـم                   
  .كېږي چې د عامې روغتيا په برخه كې كار كوم

ليكوالي دې له كوم وخت څخه پيل كـړه او اساسـي             
  علت يې څه و؟

ما ليكوالي د ښوونځي له شپږم ټولګي څخه پيل كړې وه، خـو چـې               
 نورو ليكوالو سره د راشه درشې       ل كال پوهنتون ته والړم، له     1367پر  

او ملګرتوب له امله مې په كې يـو څـه پرمختـګ وكـړ، علـت يـې دا و                     
چـې زمـا پـالر بـه ال هغـه وخـت چـې زه د ښـوونځي پـه لـومړي او دويـم            
ټولګي كې وم، كور ته مجلې او كتابونه راوړل او د ليكواالنو نوم بـه               

اب، ليكـوال او    يې ډېـر درونـد يـاداوه، نـو مـا لـه هماغـه وختـه لـه كتـ                    
مطالعې سره شوق درلود او ليكـواالن مـې د ټـولنې تـر ټولـو شـعوري                  
خلــك او ليكــوالي مــې انســانانو او هېوادونــو تــه د خــدمت تــر ټولــو   

  .غوره الر بلله
په پيل كې دې شعرونه هم ليكل، خـو دا ډېـره مـوده              
كېږي چې په مطبوعاتو كې دې شعرونه نـه خپرېـږي،           
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ګه او كه پرې ايښـې دې      شاعري دې پرې ايښې كه څن     
  وي علت يې څه دى؟

ما څه شعرونه ليكلـي دي، زه چـې كلـه پوهنتـون تـه الړم، هلتـه        ! هو
زما ډېر نږدې ملګري اسـمعيل يـون صـيب، ممتـاز ارمـان صـيب، الل                 
پاچا ازمون صـيب، تكـل صـيب او دغـه نـور ځـوان شـاعران وو، مـوږ                    

و شاعرانو همدا راز د اسحق ننګيال صيب، عارف خزان صيب او نور
ملګرو سره راشه درشه درلوده، نو دغه وخت له دوى سـره پـه مبـاحثو          
او د شعر په باب مطالعې زه پر دې پوه كړم چې شعر پـه پـوره مانـا يـو                     

شعر چې هنر، شعريت، پيغام، ښكال ولري بايد په ډېـر           . ګران كار دى  
زيــار وليكــل شــي، د شــعر لپــاره بايــد رياضــت او د نفــس د پــاكۍ         

د فكــري تمركــز تمــرين وشــي، د عــاطفې او احســاس  . شــيمجاهــده و
. جذبه په ځان كې پياوړې شي او پر ژبه او الفاظو حاكميت پيـدا شـي               

كه څه هم ګرانو مشرانو استاد خالق رشيد او استاد هېوادمـل صـيب              
او زما پورتنيو يـادو شـويو ملګـرو او نـورو دوسـتانو زه هڅـولم چـې                   

و ځل خو ال ما د ځوانو ليكواالنـو د          بايد شعر ويلو ته دوام وركړم او ي       
كلنيو جايزو په لړ كې جايزه هم واخيسته، خو ما دا يقيني كړه چـې زه               

ماتــه دا غــوره . د شــعر لپــاره دغــومره اړيــن رياضــت تــه وخــت نــه لــرم    
وبرېښېده چې خپلـو خلكـو او هېـواد تـه لـه علمـي الرو چـارو خـدمت                    

 ژوره هــم ده خــو زمــا د شــعر اغېــزه دايمــي او تــل پــاتې هــم ده او. وكــړم
  .تصميم داسې شو چې نور دوام ور نه كړم
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ــولنيزو    ــه برخــه د ټ ــو زيات  سياســي -ستاســو د ليكن
  مسايلو پر محور راڅرخي، ددې علت څه دى؟

زما د كتابونو موضوعات سياسي نه بلكې طبي او ټـولنيز دي او د              
بايـد  .  سياسي مسايلو پر محور راڅرخـي        -مقالو ډيره برخه د ټولنيزو    

ووايم چې كه څه هم زه د كـوم سياسـي ګونـد غـړى نـه وم او نـه يـم او د                         
زده كــړې څانګــه مــې هــم طــب دى، خــو پــه تېــرو دوه نيمــو لســيزو كــې 
ټولنيزو او سياسي مسايلو دومره د افغان ولس پر ژوند محسوس او   
ملموس اثر كړى دى چې هر څوك په دغه باب فكر كـوي، بحـث كـوي                 

 ارستو په وينـا انسـان يـو سياسـي حيـوان            د. او ځان په كې دخيل ګڼي     
ــد او سرنوشــت د كليــدي       ــري چــې د خپــل ژون دى او هــر انســان حــق ل

  .مسايلو په باب خپل فكر وكړي او نظر څرګند كړي
په طبي برخه كې ستاسو يو لړ ليكنې او همدا راز د            
كتابونو سمون يو غوره كار ګڼـل كېـږي، تراوسـه دې            

ى او د نور كار تكل      په دې برخه كې څومره كار كړى د       
  هم لرې او كه نه؟

دا زما يوه پخوانۍ هيله ده، چې ټـول افغانـان پـه خپلـو برخـو كـې د                
ليكنو او ژباړو له الرې د هېواد د علمي، فرهنګي پانګې په شـتمنۍ              
كې برخه واخلي، موږ ته دا موقع هله په الس راغله چـې زمـوږ ملګـرو     
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البتــه دا كــار مــوږ د  ( ه د افغانســتان د كلتــوري ودې ټولنــه جــوړه كــړ  
مــا لــه .) خوشــحال فرهنګــي ټــولنې لــه جوړېــدو ســره ســم پــالن كــړى و 

همدغو امكاناتو څخه په ګټه پورته كولو په خپلـه دوه طبـي كتابونـه               
تــاليف او چــاپ كــړل او د طــب د پــوهنځي د اســتادانو او ځينــو نــورو  

  . عنوانه طبي كتابونه مې اډيټ او چاپ كړل) 7(ورونو 
 يو دوه نور غيـر طبـي كتابونـه هـم وژبـاړل چـې د ملګـرو پـه                     البته ما 

د دوام وركولـو پـه برخـه كـې بايـد ووايـم چـې              . مرسته چـاپ شـوي دي     
غواړم دغه كار ته دوام وركړم او له نورو ملګرو سره هم تر خپلـه وسـه                 

  .مرسته وكړم
ستاســو پــه نظــر د پښــتو ژبــې علمــي كېــدنې تــه څــه  

  كول په كار دي؟
 كېــدنې بهيــر بايــد د پښــتو ژبــې د پرمختيــا لــه د پښــتو ژبــې علمــي

زمـا پـه انـد بايـد دا بهيـر پـه             . عمومي بهير سره يوځـاى پـرمخ الړ شـي         
  :الندې برخو كې پياوړى شي

  : په دولتي چارو كې-1
  . په اساسي قانون كې د ژبې روا او معقول حق تسجيل شي

  . په دولتي ادارو او چارو كې شامله شي
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هنځيــو كــې د زده كــړې او تــدريس ژبــه شــي    پــه ښــوونځيو او پو
البته په هغو سيمو كې چې پښتانه اكثريت جوړوي او كابـل كـې دې     (

  ).دواړه ژبې پښتو او دري د زده كړې ژبې وي
 په راډيو تلويزيون، خپرونو او مطبوعاتو كې دې خپل متناسب           

  .ځاى ونيسي
  : په نا دولتي چارو كې-2

  .ار ته مال وتړي ازادې فرهنګي ټولني دې، دې ك
  . فرهنګپال سوداګر دې ددې خدمت لپاره مرستې وكړي

 شخصــي فرهنګــي موسســې دې پــه دې بــاب نوښــتګر كارونــه       
  .ترسره كړي

تاســو د هېــواد لــه سياســي او ټــولنيزو حــاالتو خبــر   
  ياست، د افغانستان راتلونكى درته څنګه ښكاري؟

وم لوري ته ځي او دا ډېره عامه او ګرانه پوښتنه ده، دا چې حاالت ك     
څــه منځتــه راځــي پــه دقيــق ډول يــې ويــل ګــران دي، خــو عــامې نښــې   
نښانې داسې دي، چې افغانستان اوس عمالً د يوې ډلې پـه انحصـار        
كې دى او په راتلونكي كې به انحصار ونه چلېږي، نو طبيعي ده چـې                

  .د يوې مدني ټولنې پر لور ګامونه واخيستل شي
وږ ته تجربه شوه، د خلقيانو حاكميت       انحصار ځكه نه چلېږي چې م     

څخــه تــر  )) نقالبــي شــورا لــه رئــيس   ا((دومــره انحصــاري و، چــې د   
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ــه دار(( ــورې د دوى )) عالق ــت بــې  . ټاكــل شــوي وو )) ملګــري((پ مل
تـــرې . وســـلې و، بهرنـــۍ مداخلـــه ډاګيـــزه نـــه وه او ملـــت هـــم ويـــده و 

راوروسته د روسـي  لښـكرو او برچـو پـه زور ببـرك كارمـل هـم ددغـه                     
انحصار د ټينګښت لپاره هڅې وكړې، خو نتيجه يې ورنه كـړه، دوى             

په تقليد ملي   )) نوى سياسي تفكر  ((مجبور شول چې د ګورباچوف د       
لـه انحصـار ګـرۍ      روغه جوړه اعالن كړي او لږ تر لږه په نظريـاتي ډول             

ترې راوروسته طالبانو هم د     بيادمجاهدينو يوې ډلې او   . څخه تېرشي 
و تجربې ناكامې وختې نو اوس هم نتيجـه نـه    انحصار هڅې وكړې، خ   

  : وركوي او دا په دې دليلونو چې
سره له دې چـې امريكايـان او نړيـوال سـوله سـاتي پـه افغانسـتان                  _ 

كې فعال حضور لري، د هېواد په ډېرو سـيمو كـې د مركـزي حكومـت                
  .او شمال ائتالف امر نه چلېږي

پونو وېشل شوى   شمال ائتالف په خپله پر څو غير متجانسو ګرو        _ 
  .دى

د دوى په منځ كې د نظار شورا ظاهراً متحده ډلـه هـم د رهبـرۍ پـه      _ 
فقدان اخته ده او تر مسعود وروسته د يو وړ رهبر د نشتوالي له املـه                

  .دوى د يو موټي سازمان په توګه كار نه شي كولى
ملت د انحصار ګرو ډلـو لـه اعمـالو ډېـر سـتړى شـوى دى او ذهنـاً                    _ 

 ملـي او ولسـي    هغـو  دى چې د انحصـار ګـرۍ پـر خـالف لـه             دې ته تيار  
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 چې د اسالمي ارزښـتونه او د افغانسـتان ملـي            حركتونو سره مل شي   
  .ګټو ساتنه يې د كار په محور كې وي

نړيواله ټولنه هم وجداني مسئوليت لري او هـم د خپلـو وينـاوو او               _
ژمنـــو پـــر اســـاس مجبـــورېږي، چـــې د ډيموكراســـۍ، قانونيـــت او       

  .زم پر لوري د افغانانو د روا هڅو مالتړ وكړيپلورالي
پـه  ) ايران، روسيه، عربي هېوادونه، پاكسـتان     (بهرني هېوادونه   _ 

افغانستان كې متضادې ګټې لري او انحصار ګري نـه غـواړي، ځكـه              
ورته مخالفين پيدا كوي چې دا بيا د هېواد په ضرر ده او د تباهۍ پر                

  .لور يې بيايي
ووايو د افغانستان راتلونكي كې د يوې مـدني،         نو په لنډيز سره به      

ملي ټـولنې د جوړېـدو امكانـات ډېـر دي، خـو پـه دې شـرط چـې ملـي                      
ــه جرئــت ډك ســنجول شــوى او       ــه، ل ــو مدبران ــه ي اشــخاص او ځواكون

  .منسجم خوځښت پيل كړي، دوام وركړي او تر بري يې ورسوي
پــه افغانســتان كــې د سياســي انحصــار د مخنيــوي   

  ه كار دي؟لپاره څه كول پ
د سياسي انحصار د مخنيوي لپـاره پـه كـار ده چـې تـر ټولـو لـومړى            

، غيــر  اســالمي – افغانــان د انحصــار غوښــتنې پــر ځــاى پــر يــو ملــي   
 بــديل فكــر وكــړي، اقــدام تــه راودانګــي او    ولســواكانحصــار طلبــه

دويــم دا چــې ملــي اردو او ملــي . منســجم او هدفمنــد كــار ترســره كــړي
  .ختياره ووځيپوليس د يوې ډلې له ا
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له بلې خوا نړيوال پر دې قانع كړل شي چـې انحصـار غوښـتونكي د                
دوى د اوږدې مودې ملګرتيا نه شـي كـوالى او د ملـت لـه نارضـايتۍ          
  .سره دمخامخ كېدو په صورت كې له ستونزو سره مخ كېدونكي دي

ځينې كسـان د افغانسـتان د بحـران د اوږدوالـي يـو              
لى ګڼـي، ستاسـو   علت د يوې ملي سـتراتيژۍ نشـتوا     

ــه اړتيــا     پــه نظــر اوس يــوې اوږدې ملــي ســتراتيژۍ ت
  شته او كه نه؟

دا ډېـــره مهمـــه خبـــره ده كـــه افغانســـتان پيـــاوړې ملـــي ســـتراتيژي   
دا سـمه ده چـې زمــوږ   . درلـودالى لـه دومـره سـتونزو سـره نــه مـخ كېـده       

سياسي، جغرافياوي موقعيت داسـې دى چـې د هـر فـاتح او زورور د                
ايــد لــه دې الرې خپلــې نظــر وړ ســيمې تــه ځــان       هــدف وړ ګرځــو او ب 

ورسوي، خو د يوې روښـانه ملـي سـتراتيژۍ نشـتوالى د بهرنيـانو لـه        
بدو نيتونو سره مرسته كړې ده چې په اسانۍ په افغانستان كې نفـوذ             

  .وكړي
د افغانســــتان تېــــر حكومتونــــه پــــه دې نــــه دي توانېــــدلي چــــې د   

 ملـي  ټكيـو،  كـزي  افغانستان د ملـي هويـت، پـه ملـي هويـت كـې د مر          
ژبــې، ملــي تــاريخ، ملــي ګټــو، د نړيوالــو ګټــو او ملــي ګټــو تــرمنځ د    

 او ملــي ګټــو ي ، د اســالم)نقــش(تــوازن، د اســالم د اساســاتو د رول 
ترمنځ د توافـق او تـوازن، فـردي او ټـولنيزو حقوقـو او د پرمختيـا او                   
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سولې او ملي ټولنې لپاره د شعارونو او ستراتيژيو په باب يـو واحـد               
  .فورمول وړاندې او د ټول ملت توافق پرې واخلي

افغانــان تــر دې وروســتنيو ناتــارونو وروســته بايــد پــر دې خبــرو        
  :پوهېدلي وي

ګاونډيان زموږ له ملي عظمت سره لېوال نـه دي او لـه مـوږ سـره د                  _ 
  .خپلو ګټو د لومړي ګڼلو په صورت كې معامله كوي

 ابرو يوازې په خپل كـور  افغانستان بل بديل نه لري او د هر افغان    _ 
ــدي ده  ــي      . كــې خون ــوې مل ــر ي ــان پ ــو ددې وخــت دى چــې افغان اوس ن

ســتراتيژۍ بانــدې فكــر وكــړي او د داســې شــرايطو د رامنځتــه كولــو  
لپاره هڅې وكړي چې ټول افغانان وكړاى شي پرې توافـق وكـړي او د               

  .عملي كولو تعهد يې وكړي
ــولني   ــاريخي او ټ ــان بايــد د اوږدې مــودې ت ــو پــه  افغان زو واقعيتون

دقيق تحليل سره د راتلونكي په باب پوخ فكر وكړي او پخه، اوږده،             
متوازنه ملي ستراتيژي جوړه كړي، چې لـه نړيوالـو بهيرونـو سـره هـم                

  .موازي وي
په افغانستان كې د ملي غورځنګونو د نه پرمختيـا          

  او نه برياليتوب علتونه څه دي؟
  :يزما په نظر په دې كې څو خبرې مهمې د

د اعليحضــرت محمدظاهرشــاه پــه دوران كــې حكومــت يــوه ملــي  _ 
پاليسي درلوده او كوم ګوندونه چـې يـې پـه مقابـل كـې جـوړ شـول، د         



  

  

  212

هغوى اكثريت له بهرنيو منابعو پياوړي كېـدل او طبعـاً پـر غيـر ملـي                 
  .ايډيالوژيو سمبال او عمالً د ملت پر خالف والړ وو

منسجم سازمان جـوړ كـړ او نـه         دولت نه په خپله كوم ملي ګوند او         _ 
  .يې ملي سازمانونه حمايه كړل

بهرنۍ مداخله ډېره زياته وه او له ملي ضد ګونـدونو سـره يـې بـې                 _ 
  .درېغه مرستې وكړې

د روسانو تر بربنډ تېـري وروسـته ټـول ملـي قوتونـه مجبـور شـول                  _ 
پاكستان او ايران ته پناه يوسي، هلته هم د پاكسـتان حكومـت او هـم                

  . د ملي قوتونو په ځپلو كې خپل رول ادا كړاخوندانون د ايرا
ــه كـــړاى شـــو او د        _  ــس تـــه نفـــوذ ونـ ــي غورځنګونـــو خپـــل ولـ ملـ

روښانفكرانو په وړو دايرو كې منحصـر پـاتې شـول او ولـس تـه يـې د                   
 هـم د    ځينو جهـادي ډلـو      خپل اسالمي هويت ډاډ ور نه كړ، له بلې خوا         

 لــږ تــر لــږه د اســالم پــر   ملــت پــه مــنځ كــې دوى د اســالم پــر ضــد او يــا   
  .وړاندې په بې تفاوته دريځ تورن كړل

 ګونـــدونو پـــه شـــان جهــادي ملــي غورځنګونـــو د كمونيســـتي او  _ 
منظمه سازماندهي هم نه درلوده، نو دغه ټول ددې سبب شول چـې پـه           

  .افغانستان كې ملي قوتونه ونه ځلېدل او بريالي نه شول

نې اكثـره   ايا اوس يوه پراخ ملي ګونـد تـه چـې د ټـول             
  خواوې رانغاړي اړتيا شته او كه نه؟
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 افغاني تحريك جوړ شـي چـې     -اوس ډېره اړتيا ده چې يو پراخ ملي       
د ټــول هېــواد د بقــا لپــاره يــوه اساســي فورمولــه ولــري او د مشــخص    
ــه اســتفادې د        ــو څخــه پ ــرو تجرب ــه تې ــه الرې ل ــړنالرې ل ــرام او ك پروګ

  .روښانه راتلونكي لپاره الره خالصه كړي
ې يو پراخ تحريـك تـه اړتيـا ډېـره ده، خـو لـه النـدې چلنجونـو                    دغس

  :سره به مخ وي
ــه چــې واحــد افغانســتان او د      -1 ــول ملــي او دمــوكرات قوتون ــا ټ  اي

  اسالم دين ته وفادار وي، تر يوه چتر الندې راټولوالى شي كه نه؟
دا چې اوس عمالً د افغانستان د اقليت قومونو په مـنځ كـې د                -�

 مدعيانو له خوا ګوندونه موجود )روغجنود (دوى د حقوقو د
دي، دا ملــي پــراخ تحريــك بــه لــه ټولــو قومونــو باكفايتـــه،        

  بادركه او پر هېواد مين خلك راټول كړاى شي كه نه؟
 كــه دغــه پورتــه كارونــه وشــي ايــا پــر يــو ښــه رهبــر او بــا كفايتــه    -3

  مشرۍ به سره متفق شي او كه نه؟
جامعيـت پـه بـاب بـادرده        دوى به د خپل پروګرام د حقانيت او          -�

   شي او كه نه؟ى شي او زده كړو افغانانو ته قناعت وركړ
او كه دا هم وشـي ايـا وبـه كـړاى شـي لـه روښـانفكرې دايـرې د           -�

 ولســي او روحــاني مشــرانو مالتــړ   او ولــس د پراخــو پرګنــو، 
  ترالسه كړي او كه نه؟
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ا  ايا دوى به نړۍ پر دې قانع كړاى شي چې د داسې مسـايلو اړتيـ                -6
او هم امكان اوس تر هر وخت زيات دى او دا كـار هـم د افغانسـتان او      

  .هم د نړۍ په ګټه دى
نو د اړتيا خبره خو حل ده، خو د امكاناتو پـر خبـره بايـد پـوره بحـث                 

داسـې  . دقيق فكر، قوي او متين ګامونـه ورتـه واخيسـتل شـي            . وشي
ه دقيـق  چې د افغانستان د تاريخي او ټولنيزو واقعيتونو ټـول اړخونـ      

ــل شــي  ــوره      . تحلي ــه پ ــوړ شــي او پ ــرام ج ــق او ســتراتيژيك پروګ دقي
  .تدبير، حوصله، عزم، پوهه او جديت دا كار پرمخ والړ  شي

د راتلونكي اساسي قانون پـه بـاب ستاسـو نظـر څـه         
  دى، چې څه ډول قانون بايد وي؟

د راتلونكي اساسي قانون په باب خـو زمـوږ نظـر پـه عـام ډول دادى          
فغانستان خپلواكۍ، ملي هويت، ملـي ګټـې، د اسـالم د            چې بايد د ا   

سپېڅلي دين اساسات، د ترقۍ او دموكراسۍ لپاره تكـل، د بشـري           
حقوقو موازين، ټولنيز عدلت، اقتصادي پرمختيا، ملـي يـووالي او           
ــه، د حقــوقي نظــام      ــولنيزه پرمختيــا، ملــي ښــوونه او روزن وروري، ټ

ــه پــه كــې تضــمين     ــوړ ارمانون ــول ل دا .  او تســجيل شــي اساســات او ټ
قانون بايد د ټولو تېرو قوانينو د يوې بشـپړوونكې نسـخې پـه حيـث                
  .وي او د تېرو قوانينو كمۍ پوره كړي او نوې ستونزې ونه زېږوي
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ځينــې كســان غــواړي چــې پــه اساســي قــانون كــې د   
فيډرېشن موضوع راپورته كړي، ستاسـو پـه نظـر پـه            

 تــه افغانســتان كــې فيډرېشــن د افغانســتان يــووالي  
  څومره زيان اړوالى شي؟

ــدمــوږ ــه كلكــه   باي ــدو و فډرېشــن مســئله پ دا د افغانســتان او .  غن
  واموافغانــانو پــر خــالف د روســانو د وحشــي ظلمونــو او تېريــو يــو د 

  . وګڼون يېابولو او د افغانستان د ټولو خلكو په تاو
زموږ خلك ال د افغان واحد ملت پـه يـوه ملـي لوښـي كـې پـوره حـل                     

 او پــه دې نومونــو د ملــي نفــاق او قــومي او ســيمه ييــزو   شــوي نــه دي
افغانسـتان واحـد هېـواد دى او        . النجو زړي لـه سـره زرغونېـداى شـي         

بايــد يــو پيــاوړى مركــزي دولــت ولــري چــې پــر ټولــو واليتونــو پــوره     
د افغانستان د خلكو ډېره لـوړه فيصـدي د زده كـړې لـه               . كنټرول ولري 

و كې ډېرې كينې او كركې پيدا نعمت څخه بې برخې ده، په تېرو جګړ
 د هــيڅ قــام او شــوې دي او ســره لــه دې چــې تــر افغانســتان ښــه بــديل   

 د مضـر ميكـروب     وګړي له پاره نشته، خود فدراليزم  دا ناوړه نظريـه            
پــه توګــه زمــوږ ملــي وحــدت او د خــاورې يــووالي لــه ګــواښ ســره مــخ  

  .رد شيكوالى شي، نو ځكه يې زه غندم او بايد په اساسي قانون كې 

د ملــي ژبــې مســئله پــه اساســي قــانون كــې څنګــه        
  حلېدى شي؟
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ل كال د اساسي قانون پـه شـان دې          1343زموږ وړانديز دادى چې د      
 دري دې د افغانسـتان رسـمي   پښتو اوپښتو د افغانستان ملي ژبه او 

 وي، مـــوږ غـــواړو پـــه دې بـــاب جنجـــال زېږوونكـــې تبصـــرې او  ېژبـــ
اب د ملــت لــه احساســاتو ســو مبــاحثې ونــه شــي او ګوندونــه پــه دې بــ

استفاده ونه كـړي، بلكـې د ټـولې نـړۍ پـه شـان پـه اصـولي، معقـول،                     
ل كــال د اساســي قــانون پــه شــان  1343متــوازن او بــې جنجالــه ډول د  

ځكه هغه قانون د يوې ارامې فضا او پياوړو اشخاصو د           . عمل وكړي 
  .كار محصول و

  د رسمي مذهب مسئله بايد څنګه حل شي؟
 په باب بايد موږ پر دې توافق وكړو چـې حنفـي فقـه               د رسمي مذهب  

  :دې د افغانستان رسمي مذهب ومنل شي، ددې لپاره ډېر داليل شته
  .يو د افغانستان د خلكو قاطع اكثريت د حنفي مذهب پيروان دي_ 
بل حنفي مذهب په اسالمي نړۍ كې د حاكميـت اوږده او روښـانه              _ 

: ينـو اسـالمي هېوادونـو لكـه       حتـى پـه ځ    . (تاريخ لري او ډېر جـامع دى      
سوډان كې سره له دې چې د حنفي مذهب پيروان اكثريت نـه دي، خـو                
د دوى دولتــي چــارې پــه حنفــي مــذهب چلېــږي او علــت يــې همدغــه د  

  .)حنفي مذهب جامعيت دى
په دې ډول بـه د مـذهبي اختالفـاتو مخنيـوى هـم وشـي، ځكـه كـه                    _ 

 ټولو مـذاهبو پيـروان      دويم مذهب په قانون كې شامل شو، نو بيا به د          
  .دغسې غوښتنه كوي
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تراوسه د افغانستان خلكو د حنفي مذهب حاكميت منلى و او څه _ 
  .ستونزه نه وه موجوده

خو بايد مذهبي ازادي د هر چا لپاره موجوده وي او په قـانون كـې        _ 
  .تضمين شي

زمــوږ پــه هېــواد كــې د مطبوعــاتو ازادۍ تــه څــومره  
  اړتيا ده؟

ې دي لكه څوك چې په خپله خوله خپلـې خبـرې     ازاد مطبوعات داس  
كوي او دا هر څوك غواړي، هېڅوك نه غواړي او نه شي كـوالى چـې                

د مطبوعاتو ازادي په هېواد كې د دموكراسۍ       .  خپلې خبرې ونه كړي   
او مدني ټولنې لـه جوړېـدو سـره اساسـي مرسـته كـوالى شـي او بايـد                    

مطبوعـات بايـد يـوه      ټول افغانان ددې لپـاره مبـارزه وكـړي، خـو ازاد             
قيــد تــه راضــي وي او هغــه دا چــې د افغانســتان او اســالم پــر ضــد بــه   

  .خپرونې نه كوي
ــر اوســنيو مطبوعــاتو څــومره د ازادو مطبوعــاتو     پ

  اطالق كېدى شي؟
يــو هغــه چــې پــه هېــواد كــې دننــه   : اوســني مطبوعــات دوه ډولــه دي

ه دا زياتره د يوې ډلـې او يـوه شـخص صـفت كـوي، رښـتيا نـ                   : خپرېږي
وايي، يا يې كم وايـي، يـا يـې لـه ويلـو څخـه وېرېـږي او يـا هـم وېـرول                         
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كېږي،  خو اوس نوي نـوي د يـو بغـاوت نښـې ښـكاري او سـړي تـه دا                      
  .ډاډ پيدا كوي چې مطبوعات د ازادۍ پر لوري درومي

هغـه بيـا پـه پـوره        : بل هغه دي چې له هېواده بهر چاپېږي او خپرېږي         
 د خپــل زړه خبــره پــه ښــكاره ډول ډول ازاد دي او هــر څــوك كــولى شــي

په دغه دويم ډول كې بايد يوازې يو ټكي ته متوجـه شـو چـې د                 . وكړي
افغانســـتان او د اســـالم پـــر ضـــد بايـــد نـــه وي، ځكـــه بيـــا بـــه د ازادو 

  .مطبوعاتو نوم بد كړي
اوس د چــــاپ او خپرونــــو د اســــانتياوو او كمپيــــوټري وســــايلو د 

و ارزانــې شــوې دي او هــر  عــاموالي لــه املــه خپرونــې ډېــرې اســانې ا  
يج كـې فعالـه برخـه       ورشي د ازادو مطبوعاتو په وده او ت       څوك كوالى   

  .واخلي او بايد وايې خلي
  .ډاكټر صيب ستاسو له مركې نه ډېره مننه

  .ستاسو نه هم ډېره مننه



  

  

  219

 د محمد اسمعيل يون لنډه پېژندنه
محمـــد اســـمعيل 
يــــــون د حــــــاجي  
ــدخان زوى  محمـــ

ل كـال، د    1346پر  
 واليــــت د لغمــــان

ــار  الينګــــــــــــــــــــ
ولســـــــــــــــــوالۍ 
ــوې    ــه ي ــازيو پ دني
روښــــــــــــــنفكرې 
كــــــــورنۍ كــــــــې 
  .زېږېدلى دى

ــومړني      ــومړنۍ زده كــړې يــې د الينګــار ولســوالۍ د ســلينګار پــه ل ل
ښوونځي كې  سرته رسولي دي، تر هغه وروسته كابل ته راغى او پـه               

ل كـال لـه نومـوړې لېسـې         1366پـر   . خوشال خان لېسـه كـې شـامل شـو         
ل كال د كابل پوهنتون د ژبو او        1367ه بريالى او پر     څخه په دويم نومر   

ــر . ادبيــاتو پــوهنځي د پښــتو څــانګې محصــل شــو    ــه  1370پ ل كــال ل
ــه         ــال بېرت ــر همــدې ك ــالى  او پ ــومره بري ــانګې څخــه اول ن ــوړې څ نوم

ل كـال پـه نومـوړې څانګـه      1385پـر   . دپښتو څانګې د كـدر غـړى شـو        
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بريـالي ډول دا دوره     كې د ماسټرۍ دوره پيل شوه، يون په ډېـر ښـه او              
  .پايته ورسوله

 ل كــال څخــه بيــا تــر ننــه پــورې د كابــل   1370محمــد اســمعيل يــون لــه  
) پوهنـدوى (پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي تدريسـي غـړى   او  د        

ــون د       ــر اســتادۍ سربېره،اســتاد ي ــه  رســېدلى دى، پ علمــي پــوړۍ ت
 دنده  مجلو د چلوونكي  ))شمشاد((او)) هيلې((،  ))كابل پوهنتون ((

ــړې ده     ــره كـ ــه ډول ترسـ ــه ښـ ــم پـ ــدونكې    . هـ ــې د چاپېـ ــور كـ ــه پېښـ پـ
همدارنگـه ديـو شـمېر نـورو        . مجلې كتـونكى غـړى هـم و       )) معارف((

  . چاپي خپرونو همكار هم پاتې شوى دى
ل كال، په  جالل ابادكې بېړنۍ لـويې جرګـې  تـه  د                1381استاديون پر   

رګـې لپـاره تـر      ختيزو واليتونو د انتخاباتو د دفتـر مشـر شـو، ددې ج            
ټــاكنو وروســته د جرګــې غــړى، بيــاد جرګــې د غــړو لــه خــوا  د بېړنــۍ  

اسـتاد يـون پـه دې       .لويې جرګې دلومړي منشي په توګـه انتخـاب شـو          
جرګه كې  تر خپل وروستي وسه خپـل ملـي او تـاريخي مسـوليت  ادا         

  .كړ او د هېواد دښمنه عناصرو د توطيو مخه يې ونيوله
ــه    ــر دې جرګــې وروســته، كل ــانون د   ت چــې  د افغانســتان د اساســي ق

تــدوين بهيــر پيــل شــو،  نــو اســتاد يــون بيــا ددې بهيــر لپــاره د ختيــزو 
په ختيزو واليتونـو كـې       . واليتونو د داراالنشاد دفتر مشر وټاكل شو      

د اساسي قانون د لويې جرګـې لپـاره انتخابـات هـم د همـدې دفتـر لـه                   
ويب پـه لويـه جرګـه       استاد يون د اساسي قانون د تص      .خوا ترسره شول  
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كې  د نوموړې جرګې د داراالنشا د غړي پـه توګـه خپـل فعـال رول ادا               
ټاكل شوې وه، استاد يون  په  ختيزو واليتونو كې د افغانستان د             . كړ

جمهوري رياست لپـاره د عمـومي ټـاكنو د دفتـر مسـول شـي، خـو پـه                    
كابل كې د لويـو جنګسـاالرانو او ځينـو تنظيمـي مشـرانو لـه خـوا پـر                    
ــاره ګوښــه        ــه ك ــه ل ــه امل ــات فشــار ل ــو د زي حكومــت او ملګــرو ملتون

استاد يون ته وړانـديز وكـړ، چـې پـه           ) UNAMA(ملګرو ملتونو .شو
كابل كې به تر دې لوړه دنده دروسـپارو، خـو اسـتاد يـون ونـه منلـه او             

  .خپلې استادۍ ته يې دوام وركړ
نه، د  درې كاله وروسته  يې د ځينو ملګرو په زيات ټينګـار او غوښـت              

جمهوري رياست د ملي امنيت شورا په دفتر كـې  د فرهنګـي چـارو د                 
رياست دنده ومنله او په كابل پوهنتون كې پـر اسـتادۍ سـربېره ال تـر              

ل كـال د افغانسـتان او      1385استاد يـون پـر      .اوسه دا دنده پر مخ وړي     
پاكستان د امـن ګـډې جرګـې لپـاره د افغانسـتان لـه خـوا د منشـي پـه              

  .و او دا دنده يې هم په ښه ډول ترسره كړهتوګه غوره ش
 استاد يون د خپلواك ليكـوال پـه توګـه پـه تېـرو شـلو كلونـو كـې ګـڼ                     
ــاپي،      ــو چـ ــه ګڼـ ــره كړي،پـ ــه ترسـ ــولنيز خدمتونـ ــمېرفرهنګي او ټـ شـ
راديـــويي او ټلويزيـــوني مركـــو كـــې يـــې د و اقعيتونـــو او حقـــايقو د  

كه څه هم ډېر . ىڅرګندبيان  له امله د خلكو په زړونوكې ځاى نيولى د         
خلك د يون ليكنې، مركې او نظريات خوښوي، خو يو شـمېر داسـې              

د هغــه ملــي او . خلــك هــم شــته، چــې د يــون سرســختي مخــالفين دي 
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ګټـــورو نظريـــاتو تـــه هـــم  غلـــط رنـــګ  او تعبيـــر وركـــوي، دا ډول        
اشــخاص، چــې اكثــره يــې زورواكــي او د سياســي ډلــو ټپلــو غــړي او  

يات خپلو شخصـي او تنظيمـي ګټـو تـه           مشران دي، د استاد يون نظر     
زه ددې شاهد يم، هـر      . خطر بولي، نو ځكه  يې په ټينګه مخالفت كوي         

كله چې يون كومه ليكنه او مركه كړې، نـو دده پـر وړانـدې يـې مثبـت                   
ــره      ــه اكث ــارولي دي، منفــي غبرګونون ــه دواړه راپ او منفــي غبرګونون

ــر كــ        ــه تې ــه خــوا وي، چــې پ ــو ل ړكېچن وخــت د هغــو اشخاصــو او ډل
سياسي بهير كې يې ډېرې نامشروع ګټې ترالسه كـړي او ځانونـه يـې               

  .مطرح كړي دي
مثبــت غبرګونونــه اكثــره د ولــس دمشــرانو، روښــنفكرانو او نــورو       
مخورو له خوا وي، خو استاد يون پـه دغسـې سـختو اغزنـو او تنګـو              
شــرايطو كــې بيــا هــم خپــل فرهنګــي، سياســي او ټــولنيز كــار تــه دوام  

  . وركوي
 اوسنى فرهنګي كار، چې  تاسو يې  اوس پـه مسلسـل ډول ګـورئ،                 دا

دا د تېرو شلو كلونو كارونه  دي، چې  له تېر يو نيم كال راهيسـې پـرې                   
په منظم ډول كار شوى، اوډل شوي او دادى ستاسو مخې ته ايښـودل              
كېږي، په داسې يو دولتي دفتر كې چې بوختياوې په كـې ډېـرې وي،               

اسـتاد يـون   . كار سرته رسول اسـانه كـار نـه دى      د منظم او ستر فرهنګي    
پر خپلو فرهنګي كارونو سربېره د ګڼو فرهنګي ټولنو د غړي، همكـار             
او موسس غړي په توګه هم خپل فرهنګي رول ادا كړى،په پېښور كـې              
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دافغانسـتان دكلتـوري ودې   (يې د دوو المان مېشـتو فرهنګـي ټولنـو         
د همكار په توګه    )  ټولنې د پښتني فرهنګ  د ودې پراختيا      (او) ټولنې

دغـه  . د بېالبېلو ليكوالو پـه لسـګونو اثـار، ايـډيټ او چـاپ كـړي دي                
راز يې په سلګونو كورنيو مشاعرو، ادبي غونډو او سيمينارونو كې           
ونډه اخيستې ده، خپله يې هم پـه لسـګونو مشاعرې،سـيمينارونه او             

  .علمي وركشاپونه جوړ كړي دي
مېر، ملـي او نړيوالـو كنفرانسـونو كـې          سربېره پر دې،  په يو زيات شـ        

دلتــه بــه يــې د اثــارو  . يــې پــه ښــه ډول د خپــل هېــواد اســتازي كــړې ده 
  :يادونه وكړو

  اثار
  : پنځونې-الف

            چاپكال                  څرنګوالى    كتاب نوم
 1387        دويم       لومړۍ شعري  ټولګه          مټكور •
 1387ه شعري ټولګه                  دويم په اورونو كې سندرې      دويم •

 : راټولونې-ب
  1387   ګډه شعري ټولګه                         دويم     هيلې •
 1387د حيران شعري ټولګه                    دويم   نيمګړي ارمانونه  •
 1387          دويم     ګډه شعري ټولګه  د لوونو فصل •
 1387          دويم   د سيمينار د ليكنو ټولګه                  د نازو انا ياد •
 1387درېيم د استاد الفت نثري كليات       داستاد الفت نثرونه                  •
 1387        دويم د اسحق ننګيال شعري منتخبات     سيندونه هم مري        •
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 : ژباړنې-ج
  په  افغانستان كې د واك جوړښتونه:   د ټولنپوهنې له نظره •

  1387      دويم    دپوهنوال روستارتره كي اثر     
 د افغانستان فرهنګي   ميراثونو ته  يوه كتنه         . •

  1387       دويم      د نينسي دوپرې اثر             
  په افغانستان كې د جګړې جنايتكارانو محاكمه •

  1387م  د پوهنوال روستار تره كى  اثر                   دوي                
  : يونليكنې-د
  1387د اماراتو يونليك                        دويم   د اماراتو سفر •
 1387كه يون دى يون دى       د اروپا يونليك                            لومړى  •
 1387      لومړى         دپنټاګون ترڅنډو        د امريكا يونليك •

 : څېړنې او شننې-هـ
  1387ند اند و ژوند ته يوه لنډه كتنه      دويم د محمدګل خان موم •
  1387       دويم   استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستورى •
  1387        دويم   دكابل پوهنتون د ادبياتو پوهنځي   پښتو كتابښود •
  1387        دويم        د افغانستان فرهنګ ته  اوښتي زيانونه •
  1387        شپږم      د پښتو شعر هندسي جوړښت          •
 1387له افغانستانه د مسلكي كادرونو د فرار عوامل        دويم  •
  1387                        دويم                     ساينسي پرمختياوې •
 1387       دويم    بېړنۍ لويه جرګه ولسواكي او زورواكي •
 1387        لومړى         انديال خوشال •
 1387        لومړى     ه لمن كې         هيله د خپلو سريزو پ •
 1387        لومړى              كلتوري يون •
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 1387        لومړى              فرهنګي فقر •
 1387        لومړى             مركه او مركې •
 1387        لومړى         خوشال په خپل ايډيال •
 1387        لومړى        دكتابونو په وږمو كې •
 1387        لومړى     لېچ كېافغانستان په سياسي كږ •
 1387        لومړى         پښتو ليكنى سمون •
 1387        لومړى         اوسنۍ رسنۍ •
 1387         لومړى                       كه نړيوال  ماته وخوري؟ •

دې استاد يون تـه ډېـر عمـر وركـړي او جرئـت دې ورتـه هـم                   ) ج(خداى  
بالوو وژغوري، په فرهنګـي     دې دى له هر ډول بدو         ) ج(تاند لري،اهللا 

 .كارو زيار كې ورته دنور زغم او اوسېلې هيله لرم
  په درناوي
  وفاالرحمن وفا

   افغانستان-كابل
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