
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ګڼه څلورمه لومړی کال،(  ۹۹۱)پرله پسې ګڼه              ګست اتلسمها عیسوي کال د ۰۲۰۲، د هاته ویشتم میاشتې د زمريکال  ۹۳۱۱شنبه دسه   
 

۲ 

نه؛ بلکې  شعار 

  ! عمل

په هېواد کې دشعارونو لړۍ 

دومره توده شوې، چېې ن  تېر   

ماشومانو پورې  غځیېللې؛  

خېېېېو ددې ل ېېېېاره چېېېېې دغېېېېه   

شعارونه په عملي بڼېه واوو   

شي، تر یو انلازه بېه دخلکېو   

 . ذهنیتونه جوو شي

دشېېېعار او عمېېېل تېېېرمن  نېېې   

بایېېېېل تېېېېوپیر  او دواوه  ېېېېره 

وپیژنل  شي، چې دیو بل په 

پوهېېېاوې کېېېې ولوېېېونه پېېېوه  

دا څېېېو لوېېېیوې ج ېېېړو  . شېېېي

زمېېېېوې  هېېېېېواد  دا ت ېېېېادې 

ویجاویو ، وژنو او تېر څنې    

یېېېېې پېېېېه ذهنیتونېېېېو نېېېېاووې  

اغیېېوې کېېړې او ولوېېونه یېېې  

پېېه دې بوخېېت  ېېاتلي، چېېې    

دشعارونو او ویناو نه  پرته؛ 

تردم ېېېېړۍ  پېېېېه عمېېېېل کېېېېې   

خلکو ته په هاغه انېلازه چېې   

م ګڼېېل کیېېل ، کېېار نېېه د   الز

ځکېېه پېېه مېېوې   . تر ېېره شېېوې 

کېېېېې اوب دخاېېېېرو او شېېېېعار 

ورکولو ان ازې زیاتې شوې 

او دیېېو هرهنېې  پېېه ګرځیېېلو  

له ځوانانو تر مشېرانو او بیېا   

تېېېر  ېېېځو پېېېورې دغېېېه لېېېړۍ   

 .اوېده شوې 

بېل ېېېې یېېېې پېېېه ر ېېېنیو کېېېې 

یېېېېېادوال  شېېېېېو، کېېېېېه ه ېېېېېه  

لیلیوې، غږیېوې او چېاپیوې    

و دې، لېېېېه  یا ېېېېي شېېېېنونک 

نیېېولي بیېېا تېېر  ېېه  لمېېوا ،     

ادیېې ، عېېالال، مېېا او دا ېېې  

ه ېېېه څېېېه لیکېېېي یېېېا    ...  نېېېور 

وایي، چې که په ر ېتوني او  

په عمل کېې پیېاده شېي،  یېر     

ژر به هېېواد پرمتتللېي  ګېر    

وې یېېېېا   یکېېېېاېلېتېېېه ځېېېېا  ک 

هملارن ېېه بېېه پېېه هېېېواد کېېې 

تل ېېېېېاتې  ېېېېېوله او امنیېېېېېت   

 . راشي

اوب څن ه کېوال  شېو، چېې    

نلې عمل غوره دخارو په ووا

کېړو، څن ېه دشېعار ورکولېو     

او رېښېېېېې غېېېېو  یېېېېې کېېېېړو    

 .دعمل میلا  ته راودان و

ددې شېېېېېېته پو ېېېېېېېتنو  تېېېېېېېه  

ځوابونېېه شېېته ولېېې پېېه خ لېېو  

خارو به مو نېوکې کړې وې، 

ځکېېه چېېې وایېېو او تېېر خلکېېو  

یې ر ېو، نېو بیېا پکېې خ لېه      

اوب ددغېېېېو . پېېېېاتې رانشېېېېو

تحلیلونېېېېېېېو پېېېېېېېه ووانېېېېېېېلې 

هرڅوک موؤلیت لېرې، چېې   

ومره ووایېېېېي او ترکومېېېېه څېېېې

کېې   ي کولېو بریله یې په عمل

 . خلکو ته ثابت کړې

 امیني : لیکنه 

 

 

فروغی وزیر خارجه را فرستاد تا موضوع را مطالعه و به 

 .شاه گزارش بدهد

متواضع به آن  فروغی دانشمند و فیلسوف بزرگ و انسان

. دانش و انکسار، کمتر مردی در منطقه یافت میی شید  

یک چشیمه   ( غش لوشی) وقتی محل را دید گفت این 

شور است، هزار چشمه ی شیرین تصدق چشم بیرادران  

به این صورت حقانیت ما را تصدیق کیرد و  . افغان ما باد

باطل گردید ونمک سار و غورییان بیه   ( مایکلین)خط 

 (۶. )ن یعنی افغانستان بر گشتمالک حقیقی آ

کارکرد های جنرال غیو  الیدین خیان    

 :لوگری در میمنه 

جنرال غو  الدین لوگری با وجودیکه مخالفت پادشیاه  

از پنجده دفاع نمود اما نسبت جنگ نیابرابر   شکسیت   

جنرال موصوف . خوردند و پنجده به دست روسها افتاد 

او . مران ماند سالهای باقی عمر را در میمنه به حیث حک

. در آنجا ازدواج نمود دو خانم از همان شیهر گرفیت   

جنرال در عمران و ابادی شهر میمنه خدماتی فرامیوش  

 :از جمله . ناشدنی انجام داد 

ی اعمار جاده والیت فعلی یا جاده غو  الدین خان از   ۱

 .ساخته های او میباشد 

و بیه نیکیویی ییاد    ی آنچه تا امروز مردم میمنه از ا  ۲

میردم  . میکنند همان ساختن بند سرحوض میمنه است 

میمنه به قلت آب دوچار بودند و اراضی آنها روز به روز 

المزروع میگردید بنابران جنرال دست به ابتکار بزرگی 

کیلومتري این جلگه بنیدي ایجیاد    ۵۳در فاصله  . زد 

نمود که از رهگذر وسعت کاسه وابگیري جیاي خیلیي   

م  ۱۰۱۱= هیی ق   ۱۵۱۱اسب میباشد، این بند در سال من

توسط جرنیل غو  الدین خان لوگری اورمړ به همکاری 

دیوار بند تمامیا  . مردم و زمینداران میمنه بنا شده است

از سنگ ساخته شده است در آن هنگام در میمنه سمنت 

را داد ( چُدن) وجود نداشت جنرال دستور ذوب چودن 

روی . از آن ریخته و استفاده شیود   تا در میان سنگ ها

سال هنوز استوار باقی  ۱۱۱این منظور تا امروز با گذشت 

 .مانده است 

حصه تقسیم واز ( ۱۶)بعدا آب این بند ار تاریخ تعمیر به 

موضع بند الي قریه چغاتیک کیه درقسیمت شیمالي     

شهرمیمنه واقع است ، حقابه دارند که حقابه  هرجوي و 

ن از قدیم معیین واز روي آن حصیه  قریه دربین خودشا

میبرند، اهالي زمیندار پایین این جلگه حقابه نداشیته و  

ب موجیوده درفصیل   آ. ن محروم میباشندآاز استفاده 

تابستان نیازمندي مردم را مرفوع نکرده و همواره باعث 

جنگهاي خونین وعداوت دربین اهالي مناطق مختلی   

قابیه گردییده   شهر میمنه در هنگام تقسییم وتوزییع ح  

 .ومیگردد

زندگی خصوصی وفامیلی جنیرال غیو    

 :الدین خان لوگری 

جنرال غو  الدین خان دوبار ازدواج نمود خیانم اول  

از اقوام ( ادی ) وی از قوم اسحق زایی میمنه مشهور به 

سرشناس و مالدار میمنه بود فرزندان او سناتور محمید  

مد خیان  عمر خان و دګروال سعدالدین خان و عبداالح

خانم دوم جنرال موصوف از سید های سیرحوض  . بود 

و فرزنیدان او مشیاور   (بی بی جان ) میمنه مشهور به 

 .عبداهلل خان غوثی و نوراحمد خان بود 

پسر داشت بنام هیای ملیک    ۳جنرال غو  الدین خان 

،  (دیموکراسی بود ۱۱بعدا سناتور دهه ) محمد عمر خان

خان که بعدا ترک دنییا   مشاور عبداهلل خان ، نوراحمد

کرد و جامه زهد و تقوی پوشید و در جوار روضه میزار  

شری  با مرقد پدر خود مسکن گیزین شید ، دگیروال    

فرخ تیاج  ) سعدالدین خان که با خواهر امان اهلل خان 

داسیتان  ) را به زنی گرفته بود ، ( بیگم دختر زرین بیگم 

نم ، و خدمت هموطنان اضافه میکی "( این وصلت را بعدا

پسر دیگرش عبداالحمد خان که در آوان شیباب فیوت   

شده است ، اما زمینهای مزروعی و ملکیت پسر فوت شده 

را که حدود دو هکتار و یا ده جریب زمین میشیود بیه   

 .اقارب شان وق  کرده اند

غو  الیدین خیان   ( جنرال) حال حاضر پسران جرنیل 

ییرون  وفات نموده اند اما نواسیه و کواسیه هیای او ب   

افغانستان بیشتر شان در امریکا و اروپا هستند و نواسیه  

هایش در کابل شفاخانه مجهزی را هم بنام غوثی بنییاد  

ګذاشته اند این شفاخانه در منزل مسکونی شیان واقیع   

 .سرک اول کارته چهار کابل موقعیت دارد 

 : زیر نویسها

افغانستان در مسیر تاریخ ، ج  ٬ی غبار ی میرغالمحمد   ۱

 .۵۱۳، ص  ۱۵۱۶کابییل ،  ٬اول ، انتشییارات خییاور  

سی  ی پوهندوی سی  الرحمن ، اثیرات نیاگوار      – ۲

برتعیین سرحدات  (Great Game۱۱ )»بازی بزرگ«

یا حدود جغرافییییییایی افغانستان معاصر، کابیل  

 .هی ش ۱۵۱۰س  ۱۵۱ناتهه ، ش 

فرهنگ ، میر محمد صدیق ، افغانستان در پنج قیرن  –۵

 .۱۱۱دوم ، ص  اخیر، ج

افغانستان در مسیر تیاریخ ، ج اول ،   ٬ی میرغالمحمد  ۱

 ۵۱۳ص 

 ۵۱۵، ص اًی غبار ، ایض -۳

ی خلیلی ی خلیل اهلل ، تخلیص داستان های خلیلیی    ۶

خالق بقایی ، قهرمان کوهستان عبدالرحیم خان :توسط 

 . نایب ساالر، آریایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حمله کرده و جنرال غیو  الیدین خیان قومانیدان     

سرحدی افغانستان را بایک هزار نفر سرباز تحت کشیته  

وزخمی نمود و پنجده را متصرف شدند، اتفاقا یک هیئت 

 ۵۳سرپیترز لمسدن بیا  “بزرگ انگلیسی به سرگردگی 

 ۱۲۱۱قاطر و  ۱۱۱نفر محافظ،  ۱۵۱۱نفر صاحب منصب، 

مستقر بودند و علیرغم معاهده ای که در هرات ” شتر بار

با امیر عبدالرحمن بسته بودند که در مقابل تجیاوزات  

کشور های خارجی از افغانستان حماییت میی کننید،    

هیچگونه عکس العملی در مقابل ایین تجیاوز آشیکار    

. روس ها به خاک افغانستان، از خیود بیروز ندادنید    

 -گورچیاکوف -درحالیکه طبق قرارداد  گرانووییل 

م بین دولتین انگلستان و روسیه خط سیرحدی   ۱۰۵۵

افغانستان در شمال پنجده قرارداشت و دولت افغانستان 

ناگفته نماند که امیر . پل خاتون را حد فاصل میدانست 

بیه  . عبدالرحمن نیز به این نقش تاریخی اش آگاه بود 

همین دلیل زمانیکه انگلیس ها در دوران مذاکرت امیر 

نمایندگان دولت هند برتانیوی در اواخر عبدالرحمن و 

م در راولپندی مسیئله اشیغال پنجیده را    ۱۱۱۳مارچ 

توسط روس ها بیا امیرعبیدالرحمن خیان در مییان     

گذاشت، امیر عبدالرحمن با کمال خونسردی و وقاحت 

من یک پارچه خاکی را که روسیه  …“: چنین جواب داد 

 (۲.)بر سیر ان نیزاع دارد، بیدولت روس میگیذارم     

بعد از اینکه انگلیس ها، موافقه امیرعبیدالرحمن را در  

قسمت واگذاری پنجده به روس ها، مشیاهده کردنید،   

مقامات سیاسی روس و انگلییس بیه میذاکره    “: آنگاه 

نشسته با بی اعتنایی تمام به حقوق میردم افغانسیتان   

فیصله کردند که پنجده درد ست قوای روسی بمانید و  

ض نییروی دولیت میذکور در    برای حفظ ظاهر در عو

در . دهانه دره ذولفقار از موضع خود اندکی عقب برود

ضمن جنرال لمسدن رئیس هیئت انگلیس در کار تعیین 

سرحد از وظیفه اش استعفا داده و بیه جیای او کلنیل    

 ( ۵.)ریجوی به این کار گماشته شد

جنیگ  .جنرال تیمور شاه بعد از ختم جنگ اظهار داشت

ا میا دوسیت و دشیمن را فیرق     پنجده موجب شد تی 

منظیور  )کسانیکه ما را بیه جنیگ انداختنید   .کردیم

و باز تنها گذاشتند دوستان حقیقی ( باشند  ها می انگلیس

دولت گلیدستون به   ما نیستند در انگلستان نیز این روش

 (۱.)عزتیی انگلییس حسیاب شید     شرافتی و بیی  بی

 ها نه تنها در تحریک روسها برای جنیگ علییه   انگلیس

مسئول بودند بلکه این " مستقیما  افغانها و اشغال پنجده

و   ای استحکام شیهر هیرات   انگلیسها بودند که به بهانه

ترس هجوم روس مصالی قشینگ و نفییس و تیاریخی    

اما مردم هرات از این حرکیت  .هرات را منهدم ساختند

  وحشیانه براشفتند و اجتماع کرند و لب به نفرین و تلعین

ودند تا والی هرات از علمیای میذهبی و   و مخالفت گش

مانند میا محمد عمیر ،    روحانیون طرفدار دولت هرات

میرګازرګاه و حاجی عوض کرباسی لزوم انهدام مصیال  

را گرفتند و به مردم پیش کشییده هیجیان ایشیان را    

 (۳. )اموش کردندخ

اقدام جنرال غو  الدین لوگری، در ابطال 

 ( :مایکلین)خط 

ی میان افغانستان و فارس از سالها الینحل اختالفات مرز

امیرعبیدالرحمن  . مانده و مایه نزاع میان دو کشور بود

خان که تابع سیاست انگلیس بود مانند خیط دیورنید   

 .تصفیه این قضایا را به دولت انگلیس واگذار کرد

جنرال قونسیل بریتانییا در مشیهد بیود،     ( مایکلین) 

. ود را روشن کندصالحیت داشت خط مرزی میان دو کش

عالمه ( تهانه دهنه ی ذوالفقار تا تهانه ی موسی آباد)از 

رسید هیآت ( سی و نه) ولی همینکه به عالمه  . گذاشت

افغانی دید که اگر عالمه سی و نه در موسی آباد تعیین 

نمک سار و قسیمتی از غورییان کیه از خیاک     ) شود 

 ریس هییآت افغیانی  . از دست میرود( افغانستان است

جنرال غو  الدین خان لوگری بود نمیی توانسیت از   

سر پیچی کند، در برابیر  ( مایکلین) فرمان امیر و نقشه 

خود را از اسب افگند و پایش شکست و ( سی و نه)عالمه 

بدین جهت کار تمدید عالمه گیذاری متوقی  و نظیر    

خنثی گردید و تا عهد نادر شاه قضیه همچنان ( مایکلین)

 .اندمحل تنازع باقی م

قابل یاد آوریست که دولت ایران آقای کاظمی را کیه  

بعدآ وزیر خارجه شد بحیث جنرال قونسل فوق العیاده  

به هرات فرستاد مشارالیه، بکار های دست میزد کیه از  

روابط دو کشور بعید بود، میردم هیرات علییه او بیه     

تظاهرات پرداختند و نایب ساالر او را ظیرف بیسیت و   

 .ت خارج نمودچهار ساعت از هرا

 عهی ش در جمله مسایل متنیاز  ۱۵۱۵تا اینکه در سال 

بیود،  ( چشمه گگ شیوری )فیه بین فارس و افغانستان 

 اًنزدیک اسالم قلعه، سخن بجای کشید که رضا شاه شخص

 محمود استاد شاه محمود: نویسنده 

 :پیشگفتار  

در این مختصر از مردی نام میبریم که با وجود ممانعت 

پادشاه و دستور اکید او   به دفاع از خیاک وسیرزمین   

خویش می پردازند، بلی جنرال غیو  الیدین خیان    

نفر مقابل اردوی بزرگی روسیه تزاری  ۳۱۱لوگری که با 

 .قرار گرفت و مردانه جنگیدید 

وم اورمړ قهرمان و غازی ناییب  یکی از مردان بزرگ ق

ساالر غو  الدین خان لوگری پسر محمد عیسی خان از 

قوم زقوم خیل اورمړ ولسوالی برکی برک والیت لوگر 

می باشد برادران جنرال غو  الیدین خیان   ملیک    

ملک قوم زقوم خیل اورمړ و ملک عزییز  ) سعادت خان 

و  خان حاکم پنجده در زمان امیر عبدالرحمن خان بود 

 ( .ملک محمد شری  خان 

تاریخ افغانستان مشحون خدماتی غو  الیدین خیان   

لوگری در جنگ پنجده باروسها است موصوف بیرعالوه  

قومانده جنگ پنجده   در تعین سیرحد بیین اییران و    

افغانستان نماینده افغانستان بود ، حکمران شهر میمنیه  

 شد و کارهای عام المنفعه او تا حال پیا برجاسیت بنید   

سرحوض یکی از کار های او است که نیام او را در دل  

. هموطنان فاریابی و شهریان میمنه مانیدگار سیاخت   

جاده های شهر میمنه از دست آوردهای دیگری او است 

 .که کهن ساالن ما هنوز از او به نیکویی یاد میکنند 

او شخص مدبر والیق خدماتی بزرگی در تاریخ کشیور  

در مورد شناخت و کارکرد های او انجام داد  اما هرگز 

  هی ۱۵۲۱باالخره او در سال ...کسی حرف نزده است 

م وفات نمیوده و در جییوار روضیه شیآه      ۱۰۱۶ =ق 

 .والیتمآب در مزار شری  دفن گردیده است 

 :جنرال غو  الدین خان و جنگ پنجده 

پَنْجْدِه، روستایی در ساحل شرقی درییای کوشیک در   

آن به درییا مرغیاب در کشیور    نزدیکی محل پیوستن 

ترکمنستان فعلی موقعیت دارد ، پنجده به پنج آبیادی  

شد که پس از آبادشیدن و   نزدیک و جدا از هم گفته می

اتصال مستحدثات آنها به یکدیگر به صورت یک محیل  

درآمده بود بنا به گزارش یاقوت این پینج ده عبیارت   

و  ٰ  سفلی( دزه)اند از ایغان، بَهوَنه ، خوزان ، دِزَق  بوده

 .مَرَست 

م  ۱۰= هیی ق   ۱۵اهمیت تاریخی پنجده بیشتر به قرن 

م به  ۱۰با پیشروی روسها در نیمۀ دوم قرن. گردد بازمی

سوی آسیای مرکزی، انگلیسیها که از نزدیک شدن آنها 

به هندوستان نگران بودند، به تقویت حکومت مرکیزی  

م ۱۱۱۱= هیی ق  ۱۵۱۱روسها در . افغانستان پرداختند

با تصرف مرو و . مرو و سرخس را به قلمرو خود افزودند

نزدیکی روسها به هرات، افغانها که هرات را در خطر از 

ه دیدند، نسبت به ادعاهای خود دربیار  دست رفتن می

اراضی میرو از جملیه پنجیده ایسیتادگی کردنید و      

نیروهایی به آن سوی گسیل داشتند  در مقابل، روسیها  

که پنجده در شمار مناطق تحت نفیوذ  نیز مدعی بودند 

امرای افغانستان نبوده، و امیر افغانستان به تازگی بیه  

میارچ   ۵۱رو، در  از ایین . آنجا نیرو گسیل داشته است

م به نیروهای افغانی بیه فرمانیدهی جنیرال     ۱۱۱۳

الدین خان لوگری ، سعدالدین خان و تیمورشیاه   غو 

ته میرغالمحمید  خان که با حدود هزارتن سرباز و به گف

نفر در حوالی پنجده موضع گرفتیه بودنید،    ۳۱۱غبار 

ساعت نیروهای خیود را از   ۲۱اولتیماتوم دادند که در 

. پنجده خارج سازند  اما افغانها از این امر سرباز زدند

بنابر نظر یوس  ریاضی در عیین الوقیایع مشیاجرات    

. لفظی و فحش و ناسزا گفتن هر دو طرف آغاز نبرد شد 

دری و  ، یاضی فحش هر دو طرف را به زبانهای روسیر

 .پشتو در اثر خویش قید کرده است 

از سوی دیگر افسران انگلیسی نیز که در محیل حاضیر   

کردند و بیه   آنها را به مقابلۀ با روسها تشویق می. بودند

دادند که روسیها حملیه    الدین خان اطمینان می غو 

روسها با سه هیزار  لیکن در پایان مهلت، . نخواهند کرد

سرباز و تجهیزات مکمل نظامی حمله آوردند و پیس از  

یک درگیری خونین که منجر به کشیته شیدن بیشیتر    

( ۱( )نفر زخمی  ۱۵کشته و  ۵۱۱) نیروهای افغانی شد، 

بر پنجده و آق تیپه دست یافتند، و در پی آن افسیران  

تا جاییکه . انگلیسی هراسان از معرکه به هرات گریختند

. لوازم و اسحله خود را به افغانها ندادند تا دفاع نمایند 

میگویند لباس و موزه ها اکثریت در اردوگاه باقی ماند 

 .و فرار را بر قرار ترجیع دادند 

تصرف پنجده از جانب نیروهای روسیه هیجان بسییاری  

را در انگلستان و هند باعث شد و برخی آن را مقدمیۀ  

گالدسیتن  . ان شیمردند جنگ میان روسییه و انگلسیت  

وزیر وقت انگلستان به وخامت اوضاع اعتراف، و  نخست

روسها را به جنگ تهدید کرد و از پارلمیان درخواسیت   

اما در نهایت انگلستان بیه سیبب   . اعتبارات جنگی کرد

درگیریهای خود با فرانسه و در پی گفتګو هایی کیه بیا   

ه روسیه به عمل آورد، تسلط آن کشور را بر پنجیده بی  

 .رسمیت شناخت

به خاطر داشت که بخشی ازحاکمیت امیر عبیدالرحمن  

درست به همین دلیل . حاصل توافق روس و انگلیس بود 

و توافق از قبل برنامه ریزی شده بین انگلیس و روسییه  

 ۵۱است، که کلنل کوماروف روسی زمانی که به تیاریخ  

 ستان یانیم با نیروهایش به پنجده افغ ۱۱۱۳ماه مارچ 

 !و کارکرد های او یگرغوث الدین خان لو( جنرال ) نایب ساالر 

 

 وله اواوربندیموږ په اخترکې س)ه لوګر کې یپ
 وهیترسرلیک الندې اختریزه مشاعره جوړه ش (غواړو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاده مشاعره داطاعاتواوهرهن  ریا ت لتوا دیاد ریا ت په ان ېړ :د زمرې اتمه 

کېېېېېې جېېېېېووه شېېېېېوې وه، چېېېېېېې پکېېېېېې لېېېېېوګر والېېېېېېي محمېېېېېلاجمل شېېېېېاه پېېېېېېور،        

داطاعاتواوهرهنېې  ریېېید عاېېلالرلم  توېېل، د والیتېېي شېېورا مر ېېتیا  لېېاجي   

 وېېیال خوشېېیوا ، شېېاعرانو، هرهن یېېانو، ادیاېېانو، لیکواالنېېو، د اد  مینوالېېو،     

 .ځوانانو، میرمنو او د ر نیو ا تازو ګډو  کړې ؤ 

اعاتواوهرهن  ریید عاېلالرلم  توېل ګېډونوالو    دمشاعرې په لومړیو کې داط

ته د  ه راغا ت ترڅن  وویل، چې د ټولوهېوادوالو یوازینۍ غو تنه په هېواد 

 . کې دتل پاتې  وله رات  د  

تول د و لوالومتالفینو له لورې  ددرې ورځني اوربنل داعا  خو ي هال څرګنېله  

همېلاراز یېاد   . تل اتې اوربنل شېي   کړه ؛ ویې ویل، چې یاد اوربنل دې اوېدمهاله او

 .اوربنل یې داه انانو هیلو ته دیونیک پا  پیامه څرګنله کړه 

لېېوګر والېېي محمېېلاجمل شېېاپور د مشېېاعرې ګېېډونوالو تېېه خ لېېه ارز ېېتناکه وینېېا       

واورولېېه، ویېېې ویېېل، چېېې شېېاعرا  اوهرهن یېېا  کېېولی شېېي، دهکرپېېه جووولېېو او     

رونو کېې دلااهېت ، عېاطفې او ورورګلېوۍ      دهېواد نبادۍ ته دخلکو هڅونه  پېه شېع  

جملو په ګټې اخیوېتنې  ېره؛  لېرې بېه نېه وې، چېې هېېواد دتر ېۍ پېه لېورۍ اوچېت            

 .خوځښت پیلا نه کړې 

والي ووانلې دخ لو ژمنو په ا اب یادونه وکړه، چې دلیکواالنو او د اد  هوتۍ 

 .کړم ل اره خ له ژمنه پوره کوم او ترخ لې و ې به ور ره مر تې تر ره 

شا پور وویل، چې هر ځوا  د یو نو ت په تر ره کولو، ه ه ددې ولد په چوپړ کې  

 .یو لم اوچت کړې، چې بایل ده و  نو تونه له یاده ونه ویوتل شي

لوګر والي د روا  ناوری  پا  ته ر یلو ل اره په و لوالو عږ وکېړ، چېې دیېوالي او    

ورورۍ او یېېېوالي ال ېېېونه  ولېېېلو لېېېورې تېېېه دې راشېېېي او پېېېه خ لېېېو منځېېېو کېېېې د  

ورکېېړې، چېېې نېېور دپردیېېو پېېه خېېولې ونېېه غېېولیږې او دهېېېواد د نبېېادۍ پېېه هکېېر کېېې   

 .واو ي 

د والیتېېي شېېورا مر ېېتیا  لېېاجي  وېېیال خوشېېیوا  غونېېډې تېېه پېېه وینېېا کېېې د لېېوګر   

ویېې ویېل، چېې د    .داطاعاتواوهرهن  ریا ت هرهن ي کړنې د ېتایلو وو وګڼلېې   

ولېېو  دا د اه ېېاني هرهنېې  پېېه وده او پرمتتېې  کېېې بېېې هرهن ېېي نا ېېتو پېېه تر ېېره ک

 . ارې ال ته راوونې شمیر  کیږې 

له ویناوو  ورو ته دمشېاعرې لېړۍ پیېل شېوه او دلېوګر ځوانېو شېاعرانو لکېه  هېار          

عاصي، للی  ګل ما ، ن ی  اهلل مومنل، با  ویا ، روزې خېا  عېاط ،  ېی     

عرونه  ګېډونوالو تېه واورو ، چېې    خ ېل ترتیې  کېړې شې    ... الرلم  غری  یار او نورو

په شېعرونو کېې د ېولې او اوربنېل غو ېتنه کولېه او پېه شېعرونو کېې دا ېې              وهریو

لېوالتیېېا څرګنېېله کېېړې وه، چېېې پېېه هېېېواد کېېې د ج ېېړو، وژنېېو او وینېېې تویولېېو          

 .غوویللي څادر ټو  او ځا  یې د مینې او ورورګلوې  هضاء  ونیوي 

نو، طنېوې شېعرونه هېال ولو ېتل، چېې دګېډونوالو       په یاده مشاعره کې ځینېو شېاعرا  

 .لتوا په چکچکو بلرګه کېل  او شاعرا  نور هال د هڅونې   ا  ترال ه کاوه 

دیېېېادونې وو ده، چېېېې ورتېېېه مشېېېاعره  څېېېو ورځېېېې ووانېېېلې  د ېېېولې او ورورولېېېۍ  

تر ېېرلیک النېېلې دڅېېرل پېېه ولوېېوالۍ کېېې د ولوېېي خلکېېو او و ېېلوالوطالاانو لېېه   

 .وه  لورې  هال جووه شوې

په ( کتاب او ښوونکي)دوه څلورالرې به د

 نومونو ونومول شي

  :مه  ۲۱د زمري 

ون د لوګر اطالعاتو او فرهنګ ریاست په مشرۍ په همدې ریاست کیې  یسېد واټونو د نومونې کم

لوګر پوهنتون ته څیرمه څلورالرې د کتیاب او دغیه راز د    او ننه دپه ښار  دچې  ،پریکړه وکړه

 . مول شيونږدې څلورالرې به د ښوونکي په نومونو ون رخت مارکیټ ته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چیې د واټونیو د نومولیو     اییي، د لوګر والیت د اطالعاتو او فرهنګ رییس عبدالرحمن تسل و

چیې ییوه    ې وه، چې یو شمیر ښوونکو غوښتنه کیړ ، ون وروسته له هغه دا تصمیم ونیوهیسېکم

 .څلورالرې دې د ښوونکي په نوم ونومول شي

دواړه د لوسیتې   ښوونکي او کتیاب چې  ،یاد دوه نومونه ځکه غوره نومونه دي: کړهتسل زیاته 

 .څرګنده وي  څوک هم مخالفت نه ېونو سره هومټولنې زیری راکوي او دغه راز له دې دوو ن

پیه نومونیو    کتاب او ښوونکيچې څلورالرې یې د  ،د نوموړي په وینا که زمونږ نسلونه وګوري 

 .رامنځته کیږي اده ټولنې انګیزه په کې وک، لوست او باسد لی يباندې نومول شو

وکیړ او   هوکړهون په غوڅ اکثریت باندې له همدې دواړو نومونو سره یسېد جادو د نومونې کم

ؤ د  لګیول شیوې  مجسمه پرې  آسډیر ژر به د رخت مارکیټ ته څیرمه څلور الرې چې پخوا د 

 . پرته څلورالرې به د کتاب په نوم ونومول شيښوونکي په نوم او د لوګر پوهنتون ته په الره 

ریاست  مشري پیه   ون کې اطالعاتو او فرهنګیسېچې د واټونو د نومولو په کم ،د یادونې وړ دی

مریت، سرحدونو او آون ی، والیتي شورا، راډیو تلویزپوهنې ، ۍوالیت مقام، ښاروال غاړه لري او

 .دي  غړيد نوموړي کمېسیون قافو ریاستونه  او قبایلو، ښار جوړونې ، ښځو چارو او حج او

 

 

 

 


