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جګـــړې پيـــل كـــې دواړه لـــوري خـــوښ وي،  
دواړه فكر كوي چې جګړه به وګټي، په منځ 
كې يې كله يوه خوا خوشاله كله بله ، خو پـه  
پاى كې دواړه لوري خپه او د غم په سـمندر  
كې ډوب وي آن ګټونكى لورى هـم، ځكـه د   
دواړو خواوو تر ټولو بهتـرين سـرتيري وژل   

  .  وې او تاوان پېښ ويشوي وي، بربادي ش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــت     ــر څلوېښ ــړه ت ــه جګ ــې روان ــتان ك افغانس
كلونـــو اوړي او اليـــې ګټـــونكى معلـــوم نـــه  
ــې      ــت ي ــېڅ ارزښ ــتان ه ــر د افغانس ــو، مګ ش
روغ پرې نښـود، لـوږه، فرهنګـي يرغلونـه،     
ــتونزې،     ــي سـ ــي، روانـ ــاري، مايوسـ ــې كـ بـ
جهالــت، مهاجرتونــه، غــالوې، تــرور، زور  

وتريخوالى، چــل ګــويي، جبــر، تشــدد او تــا
ــب  ــړې اوالد  ... او فري ــره د جګ ــرد س دى او  ګ

  .  و ګريوان دىاافغان ملت ورسره الس 
ــې    د حضــرت علــي رض مشــهوره وينــا ده چ
وږى نــس اېمــان نــه لــري، او حضــرت عمــر      
رض فرمــايي چــې د بــې كــاره ســړي مغــز د      

لــوږه او بېكــاري او ورتــه  . شــيطان كــور وي
ــايلو را   ــه پـ ــړې لـ ــې د جګـ  نـــورې پدېـــدې چـ

برسېره كيږي زموږ د وطن والو په ژوند يـې  
زمـوږ هېـواد چـې      منګولې خښې كړې دي ،

له تېرو څلوېښتو كلونو را پدېخوا د جګړو 
ميدان دى، ټـول معنـوي او مـادي بنسـټونه     

  .  يې ړنګ شوي
جګړې د اور مثال لري، اور چې په كوم كور 
ــې بــل شــو هرڅــه ســوزي او هــېڅ روغ نــه        ك

لـــــوى كــــــور  پرېـــــږدي، جګـــــړې زمـــــوږ د    
افغانستان هرڅه وسـوزول، زمـوږ ټـولګټې    
پروژې يې ورانې كړې، زموږ ښـوونځي يـې   
سقوط كړي، د دې وطن عالمان او په پوهـه  
ــاره    ــن سرشــ ــړي وژنــــي، د وطــ ــمبال وګــ ســ
طبيعت ته يې انتهايي تاوانونه پېښ كـړل،  

 ي اقتصادي بنسټونه يې ړنګ كـړل، توليـد  
فابريكې چې سمنټ، اوسپنه، سرې، مـوټر  

لسګونو ډولـه توليـدات يـې كـول ورانـې       او
ــې خپلــې       ــه توانېــده چ ــوې، حكومــت و ن ش

ت كــړي، د شــاړو ځمكــو لپــاره  ياوبــه مــدير
بندونه ورغوي، حكومت له جګړو بېغمه نه 
شو چې ښوونځي زيـات كـړي، پوهـه تـر هـر      
ــن     ــړې د وطــ ــوي، جګــ ــي ورســ ــور او كلــ كــ
ــې     ــو خپل ــرول او ټول ــك ووې ــرمايه دار خل س

ال ... ته و ايستلې شتمنۍ خارجي هېوادونو
ــګ      ــه جنـ ــه پـ ــه بوديجـ ــت زياتـ ــم د حكومـ هـ

ي مـالي  فمصرفيږي او د وطـن آبـادۍ تـه كـا    
ــته   ــات نش ــانونو   ...امكان ــادي زي ــړو د م جګ

سـر بيـره د افغانــانو معنـوي بنسـټونه ړنــګ     
ــالوې، چـــور    ــړل، غـ ــاالن، فســـاد  اكـ و او تـ

غصب، تشدد او جبر ، په ژوند، مال، حريم 
څ مجرم ته سزا او ناموس تيري وشول او هې

ورنكړل شوه، له بده مرغه چې لدې او ورتـه  
ــوې، د      ــه روږدې ش ــره ټولن ــو س ــورو جرايم ن
ټولنې حساسيت ورسـره كمـزورى شـوى، د    

  .  جرمونو كچه د پراخېدو په حال كې ده
تېــرې څلوېښــت كلنــې جګــړې چــې د شــومو 
ګاونډيو د پالنونو او تبليغاتو پـه اسـاس د   

ادې يـوازې د  په استف هجهاد له مقدسې نام
افغانانو وينې وبهـولې، افغانـان يـې پـه يـو      
بل ووژل، د افغانانو تر منځ يې بدۍ اېجـاد  
كړې افغانـان يـې پـه يـو لـوى چټـل ډنـډ كـې         

ــړل  ــرق كـ ــر   ... غـ ــه هـ ــانو پـ ــره د افغانـ ــرد سـ ګـ
دا چــې .  اړخيــزو تــاوانونو والړې وې او دي

پاره بازار، موږ وينو نه كار شته او نه د توليداتو ل
چې په بزګرانو خپـل توليـدات تـاوان وي، د ولـس     
اقتصــاد كمــزورى دى، چــې ډوډۍ پيــدا كــړي هــم  

ــه اخ   ــبزيجاتو ل ــوې او س ــاله وي، د مې ــتو يخوش س
تيريږي، له بلې خوا نه مجهزې سړخونې لـرو او نـه   
ــو او       ــه جوس ــې پ ــوې پك ــې مې ــابريكې چ ــې ف دا س

چـې وي  لكـه ګنګـل    هبـس هرڅـ  . مرباوو بـدلې شـي  
  .  لكه وخت يې چې تېر وي

   : جنګ او فرهنګ
ــريالونو    ــو د تركــــي او هنــــدي ســ پــــه ټلويزيونــ
خپرېــدل، درې نيمــه ميليونــه متعــادان، فاســد  
چــارواكي، مــامورين، كســب كــاران، مينــدې،  

ــران   ــه، ډاكټ ــداران  اپلرون ــان، دوكان و ا و معلم
مـو هـم د جګـړې پـه سـبب پـه نصـيب        ... ډرېوران 

  .  دي
بلكـې    ؛اساس مو پرمختګ ونه كـړ په فرهنګي 

ــګ       ــې د فرهن ــادت چ ــولنيز ع ــه ټ ــور پ ــال او چ غ
برخــه ده بــدل شــول، معلــم فســاد كــوي، ډاكټــر    
فساد كوي، مور پالر  لـه اوالد او اوالد لـه مـور    

   .د فساد په لومه او لوبه كې ګيردي پالر سره وا
جګړو پرېنښودو چې خپل فلم او خپله موسـقي  

د دغه نيستۍ لـه وجـې    ...توليد او معياري كړو
ــردۍ موســــقي   ــردي ســــريالونه او  آپــ ورو او پــ

 وفلمونه ګورو، له يـوې خـوا پيسـې پـرې وركـو     
او له بلې خـوا د نـورو هېوادونـو فرهنګونـه زده     
كــوو، د هنــدي ســريالونو پــه مرســته بګــوان او   
ــټ    ــريالونه د ناي ــي س ــډيت را روان دي او ترك پن

 تــدريس... القونــو، جنســي مســايلو طكلبونــو، 
  .  راته كوي

سمه چې د نړۍ يو له مهمو د باميانو د بودا مج
بدو شمېرل كېده هم د ناسم نظـام او د  تاريخي آ

پرديو په دسـتور ونـړول شـوه، د مجاهـدينو پـه      
حكومت كې د وطن نږدې ټـول تـاريخي آثـار، د    
مـــــوزيم تـــــاريخي آثـــــار، تـــــاريخي نقشـــــې او  
كتابخـــانې چـــور او لـــيالم شـــوې يـــا وســـوزول   

  . شوې
سـبا د خـاورو پـه ډېـرۍ ناسـت يـو، پـوتين د         نن

پېغور خبره كوي وايي افغانسـتان هـديره ده او   
ټرمــپ د زور خبــره كــوي وايــي لســو ورځــو كــې    
افغانستان د نړۍ له نقشې محوه كولى شم، كـه  
مــوږ د پرديــو جنګونــه كورتــه نــه واى راوړي، د 
وطن ګټې مو خپلې ګټې بللـې واى، د نـورو پـه    

ــه واى   فرمايشــونو مــو پــردي  ټوپــك پــه اوږو ن
ګرځولي، خپلـې وسـلې ، ټانكونـه، الـوتكې او     

ولـې  ... راكېټ مو پر پاكستان نه واى خرڅ كـړي 
به نن د سوال په ډېران ناست واى ولې به خلكـو  

  .  را باندې بلوسل
جګړه تبـاهي ده، بربـادي ده او زمـوږ پـه خيـر نـه       
ده، زموږ په هېواد كې روانـه جګـړه يـو بيرونـى     

ــين دى ــر     ماش ــو پ ــوي او د تېل ــې چل ــان ي ، بهرني
ــوزي، دا ماشــين زمــوږ       ــاى پكــې افغانــان س ځ
تاسې په وينو روان دى، ګټه يـې بـل وړي او پـه    
سلګونو زيانونه موږ تاسې ته پـاتې كيـږي، پـه    
ــه      ــړې پ ــې د جګ ــه ده چ ــې وي الزم ــه چ هــره طريق
درولو كې خپل رول ترسـره كـړو، جنـګ تـه بـس      

د غير مسئوله ووايو د خپل نظام ننګه وكړو او 
وسلوالو طرف پرېږدو څومره چې له خپـل نظـام   
لرې كېږو هغومره جګړه مارو ته د جګړې داليل 
په الس ورځي او جګړه اوږديږي، په جګړو كـې  
خير نشته خير په سوله كې دى، خداى په جنګ 

 . راضي نه دى او هغه ته د ورتلو ډېـرې الرې دي 
  :پيرمحمد كاروان وايي 

  م ـه ورځـو زه ستا په الره نـه خـولـې ګمراه بـه مـت
  ه الرې دي ــلي تـان كــانــې د جـدلـرې ليـــا ډېــم

  :او دروېش دورانى فرمايي 
  هـور د پښتانـه كـدښمن په زوره ننوت پ

  ه كار يې هم وكړ په زور د پښتانهـاو دغ
پردي ټوپك مو په خپلو اوږو ايښي د پرديـو د  

نـــو، خپـــل قومانــدې پـــر بنيــاد خپـــل خلــك وژ   
ښارونه ورانوو او د دښمن زور او پېغور تـه مـو   

  ! د خپل هېواد السونه او پښې تړلي دي
  

تــه كــوم زيانونــه اړولــي پــه   ږاوږدو جګــړو مــو
  . ډه يادونه كووالندې ډول يې لن

ژوند، مال، ناموس او حريم خوندي نه 
  : دى

ژوند تر ګـردو ارزښـتونو مهـم ارزښـت دى، كلـه      
چې ژوند نه وي هېڅ نشته، ټـول الهـي او بشـري    
قــوانين پــه اصــل كــې د څلــورو مهمــو ارزښــتو د  
ساتنې او دفاع لپاره جـوړ شـوي او نـازل شـوي،     
 چې هغه څلور ارزښتونه د ژونـد ارزښـت، د مـال   
د ســـاتنې او خونـــديتوب ارزښـــت، د نـــاموس د  
ــت    ــريم د حفاظـــ ــت او د حـــ ــديتوب ارزښـــ خونـــ

  .  ارزښتونه دي
په كومه ټولنه كې چې ياد ارزښـتونه خونـدي نـه    
وي نو مانا يې داده چې هلته نـه ديـن پلـى دى او    
نه قوانين، موږ تاسـې د خپـل وطـن بـدې ورځـې      
ګورو، وينو چې هره ورځ پـه سـلګونو خلـك پـه     

بــل نــوم وژل كيــږي، د خلكــو پــه مــال او      يــو او 
نـاموس تېـرى كيـږي، د خلكــو حـريم خونـدي نــه      

  .  دى
د دغه ټول فساد تر شا د جګړې الس دى، چېرته 

ــه د حــق   ــړه وي هلت ــول،  اچــې جګ ــل معلوم و باط
مجرم ته سزا وركول او قوانين پلي كـول نهايـت   
مشكل او آن په ډېـرو مـواردو كـې نـاممكن كـار      

چـې هـره ورځ وژل كيـږو، مګـر     همدا وجه ده . وي
زور مـو نـه    ؛قاتل نه شو مونـدلى، كـه يـې مومـو    

كه يې تر زندان هم ورسوو د بډو په . پرې رسيږي
نـو چېرتـه چـې جګـړه     .  بدل كې به را خـالص شـي  

وي هلته ژونـد پـه خطـر كـې دى او چـې ژونـد پـه        
  .  خطر كې شو هېڅ هم خوندي نه دي

   : متشدد فكرونه او مات اخالق
څلوېښت كلنې جګړې، افغانان پـه فكـري   تېرې 

ــو    ــاراتو او معقول ــو، ابتك ــه پرمختګون ــاظ ل لح
سياستونو لرې كړي، دلته چـې هـر انسـان ژونـد     
كوي يا يې څلوېښت كاله جګړه تېـره كـړې او يـا    
په جګړو كې نړۍ ته راغلي او اليې كراره ورځ نه 

  .  ده تجربه كړې
كري پراختيا پـر ځـاى خلكـو    اوږدې جګړې، د ف

و عـادت پـه ميـراث پرېښـى، د     اچـل    ده د تشـد ت
افغانانو د زغم كاسې ډكي دي، په انـدك انـدك   

ــه    ــل ســره جنجالون ــو ب ــه ي ــول  ا خبــرو ل ــل ټك و وه
كوي، يو بل ته سپكې سپورې وايي، يو بـل بـې   

. عزته كوي او آن د چا په مرګ ال بريك نه نيسـي 
په كومه ټولنه كې چې جګړې اوږد مهالې وي له 

څېړنې په ډاګه  . بل ته هم انتقاليږي يوه نسل يې
چې جګړې له پلرونـو او الدونـو تـه هـم پـه       ،كوي

ارثــي توګــه انتقــاليږي، لــه بلــې خــوا پــه جګړيــز   
محيط كې را لوى انسان له جګړې انكار نه شـي  
كولى، پر دې سر بېره زموږ پخوانى نصـاب ال د  

ټوپـك   ـ   ، ټؤ ي جګړې د دوام لپاره ليكـل شـو  
ــوعات ول  ـ او ج    خلــك يــا پــه   . جهــاد يــې موض

او كورنيــو طــي شـرايطو  يقصـدي ډول، يـا د مح  
د او جنګـي را  ده متشـ او بيرونيو شـخړو پـه وجـ   

لوى شوي او په روانـي لحـاظ روغ انسـانان ډېـر     
كم لرو، اكثره وګـړي مـو پـه بـېال بېلـو روانـي او       

  .  عصبي ناروغيو مبتال دي
   : اقتصاد او جګړه

رام ذهـن، آرام محـيط او   اقتصادي پياوړتيـا د آ 
ســــوليزو شــــرايطو اوالد دى، پــــه جګــــړو كــــې  
ــور     ــابريكې چ ــوې، ف ــې ش ــروژې وران ــولګټې پ ټ
شوې يا لمبو او راكټونو له خـاورو سـره خـاورې    
كړې  او يا هم جګړه مارانو ليالم كړې، بل خوا د 
اوبــو بندونــه هــم  جګــړو متضــرر كــړل او د نويــو  

كـې د   ه وطـن هغو د جوړېدو مخه يـې ونيولـه، پـ   
ه پــه ميليونــو هكتــاره امكانــاتو د نشــت پــه وجــ 

ۍ تجاران او پولداران د ناامن. ځمكې شاړې دي
له ډاره خپلې سرمايي بهرنيو هېوادونو تـه وړي  
او دلته يې په كار نـه اچـوي چـې هـم ګټـه د وطـن       

  .  وي او هم پكې خلك په كار وي
ــه دي را       ــو ن ــه م ــرو، اوب ــه ل ــدات ن ــې تولي ــوږ چ م

طن ځمكـې شـاړې دي فـابريكې    خپلې كړې، د و
سقوط دي، معدنونه مـو مافيـا پـه غيـر قـانوني      

او يوازينى توليد مو جنګ دى ... توګه غال كوي 
اقتصاد مو په ټپه والړ دى، له فرده تر بنسـټه او  
آن حكومته د نورو خير ته ناست يو او په نړيواله 

  . كچه د ګدايانو په مثال يو

 وال مخ پر زياتېدو ديه په لوګر كې د كتاب لوستنې مين

ــه دې       ــې پـ ــې چـ ــال كـ ــې حـ ــه داسـ پـ
ورســــتيو كــــې د كتــــاب لوســــتنې 
فرهنګ د كموالي انديښنې زيـاتې  
ــې د     ــت ك ــوګر والي ــه ل ــو پ ــوې، خ ش
ــت    ــګ رياســـ ــاتو او فرهنـــ اطالعـــ

وايي، چې وروسـته لـه   بيا لين سؤم
 مينــه والالعې او كتــاب هغــه د مطــ

چــې ددې رياســت لــه   ،زيــات شــوي
خوا د كتاب او لوست د دودولو پـه  
موخه په ښار او ښوونيزو بنسـټونو  
ــړۍ او    ــش لــ ــابونو د ويــ ــې د كتــ كــ

  . كمپاينونه تر سره شول
  
  
  
  
  
  
ــت     ــه دې والي ــې پ ــاتوي، چ دوى زي

كـې د كتـاب دلوسـت فرهنـګ لــړۍ     
چټكـــه شـــوې او د عامـــه كتـــابتون  

ــربيره خصو ــه  س ــابتونونو ت ــي كت ص
ــه والهــم هــره ورځ پــه لســګونه    مين

ــه   ــه مطالعـ ــوي، كتابونـ ــه كـ مراجعـ
كــوي او يــو شــمير نــور يــې لــه ځــان   
سره د مطالعې په موخه كورونو تـه  

  .ي وړ
ــاتو او    ــت د اطالعـــ ــوګر واليـــ د لـــ

ــابتون    ــه كت ــت د عام ــګ رياس فرهن
ــي   ــي وايـ ــد فيضـ ــدير عبداالحمـ : مـ

مينــه وروســته لــه هغــه يــې د كتــاب 
ــمير  زيـــ وال ــو شـ ــې يـ ات شـــوي، چـ

خصوصــي او دولتــي ښــوونځيو تــه 
ــه    ــا پ ــالعې د دود پياوړتي ــې د مط ي
ــه راز   ــه ور وړل او د غ موخــه كتابون
پـه ښـار او واټونـو كـې يـې د كتـاب       
لوستنې فرهنګ دودولـو پـه موخـه    

  . څو ځلې كمپاينونه ترسره كړل
يــو كــال پــه  نومـوړى زيــاتوي، د تيــر   

ــاب   ــوره كتــــ ــې يــــــې د غــــ اوږدو كــــ
نكي سيالۍ هم په الره اچولې لوستو

مينــه  وه، چــې پــه لســګونو د كتــاب    
و په كې برخـه اخيسـتې وه او درې   وال

غوره كتاب لوستونكي يې هم اعالن 
كتاب غـوره ملګـرى   (كړل او دغه راز 

پروګـــــرام او د پنځـــــو لوګريـــــو  )دى
ليكواالنــو د كتــاب مخكتنــه يــې هــم  

د كتاب   كړې، چې همدا الملونه دي،
  . زيات شوي والمينه لوستنې 

 ابتونتــــــــــــــــــدلوګردعامــــــــــــــــــه ك
ــي   ــي واي ــرعبداالحمد فيض ــې :  مش چ

ــانګې   ــابتون دوه څــ ــه كتــ دلوګرعامــ
ــرك پــــه      ــي بــ ــر كــ ــدآغې او بــ دمحمــ
ولســــــــواليوكې ديــــــــاد كتــــــــابتون 

ــالې دي چترتر ــدې فعـــ ــي .  النـــ فيصـــ
 وې يـ هڅـه كـ  په دې ، چې موږ ويزيات

ــوګر پــه   ــواليو كــې هــم     دل نــورو ولس
  . دعامه كتابتون څانګې فعالې شي

پــه  دعامــه كتـابتون مشــر  همدارنګـه  
د شخصـي   لوګركې دلسوپه شـاوخوا 

 .كتابتونونو دشتون يادونه هم وكـړه 
دفيضــي پــه خبــره، دا مهــال پــه عامــه  

زره  دولـــس كتـــابتون كـــې شـــاوخوا    
علمــــي، دينــــي، ساينســــي، ادبــــي،  
فرهنګي او معلوماتي كتابونه شـته،  

ــالعې مينــ  ــې د مط ــه  ه چ ــه ګټن وال ورن
والــو ه طــالعې مينــكــوالى شــي او د م

تنــو ښــځينه او  60تــر  50شــمير يــې لــه 
كتابتون ته د  يادنارينه ياد كړل، چې 

   . لوست په موخه راتګ كوي
يو تن استاد شاه محمد ميـرزوى چـې   
د اطالعاتو او فرهنګ رياسـت عامـه   
 كتــابتون تــه د مطــالعې لپــاره راغلــى 

د پخوا په پرتله دلته اوس د  :، واييؤ

ير راځـي او د غـه راز   ډ مينه وال كتاب 
چې د دوى  ،ډير داسې كتابونه هم شته

  . د مطالعې تنده ماتولى شي
د نوموړي په خبـره لـوګر اطالعـاتو او     

ــابتون د    ــه كتــ ــت عامــ ــګ رياســ فرهنــ
ــاب د    ــو ځوانـــانو او د كتـ   مينـــهلوګريـ

و لپـاره سـتر فرصـت دى او بايـد پـه      وال
ګډه د كتاب مطالعې دود پياوړتيـا تـه   

ــوان مــــد . كــــار وكــــړي ــال او ځــ ني فعــ
عبدالباقي پروتن د كتـاب او مطـالعې   
د ارزښت په اړه وويـل، اوس د خوښـۍ   
ــره د      ــر ډي ــې ت ــوګر ك ــه ل ــې پ ــاى دى چ ځ
اړتيــا وړ كتابونــه پيــدا كيــږي او د غــه  

ــاب  ــه والراز د كت ــويدي  مين ــات ش . زي
پــــروتن زيــــاتوي، د هــــرې نيكمرغــــې 
ــه   ټــــولنې تــــر شــــا ښــــه كتابونــــه او ښــ

ــواالن شـــتون لـــري او   كـــه مـــوږ د   ليكـ
، نـو نـوى   هلوستې ټولنې غوښـتنه كولـ  

ــالعې    ــه مط ــد پ ــو باي ــان م نســل او ځوان
د يــادونې وړ دى،  .ي بانــدې ســمبال شــ

چــې اوس مهــال پــه لــوګر واليــت كــې د  
لوګر د اطالعاتو او فرهنـګ رياسـت د   
ــګونه    ــه لسـ ــربيره پـ ــابتون سـ ــه كتـ عامـ
ــري،    ــم شــتون ل شخصــي كتابتونونــه ه

يـــې و پـــر مـــخ مينـــه والـــچـــې د كتـــاب 
خـــو يـــو شـــمير .  دروازې پرانســـتې دي

انديښنې لري، چې تر  مينه والدكتاب 
ــې ډيـــر       ــابتونونو كـ ــم پـــه كتـ ــه هـ اوسـ

ــه   ــي كتابونـــ ــه  اكاډميـــــك او علمـــ نـــ
پيداكيږي او د تر السه كولو لپـاره يـې   
د كابـل كتــابتونونو تــه مراجعــه كــوي،  
دوى غواړي، چې لوګر كتابتونونو تـه  

را  دې علمي او اكاډميـك كتابونـه هـم   
وړل شـي، ترڅــو پــه يـو شــمير څيړنيــزو   

او دغـــــــــه راز پـــــــــه  ګانوموضـــــــــوعا
مونوګرافونــو او مقــالو كــې تــرې ګټنــه  

 اميني                               .وشي

 

) Òندګي مې Òندګي نه åæ صاحبه(

åټولګه چا� شو íشعر 
  
  
  
  
  
  
  

شـــوخ د لـــوګر تكـــړه، ځـــوان، ولســـي، نازكخيالـــه او  
زنــدګي مــې "مزاجــه شــاعر ســيف الــرحمن غريــب يــار  

مخونـو   134شـعري ټولګـه پـه    " زنده ګي نه وه صـاحبه 
كې په رنګه پښتۍ او ښه كيفيت، د شهباز خپرندويه 

ټوكـه پــه شـمېر چــاپ شـوه، پــه دې     1100ټـولنې لخــوا د  
غزلې راغلې او څيړنوال عبدالغفور  114مجموعه كې 

سـريزې پـرې ليكلـې    ليوال او اسماعيل الروي ښكلې 
  . دي

سيف الرحمن غريب يار شاعري ولسي اړخ لـري، ده   د
په واقعي مانا دا ټولنه مطالعه كړې او بيا يې شاعري 

 . ورته كړې

له جګړې او روانو ټولنيزو نادودو څخه يـې د شـعر پـه    
چوكــاټ كــې پــه ډيــره ســاده او صــميمانه ژبــه شــكايت  

شـاعر پـه   غريب يار پـه لـوګر كـې د شـوخ مزاجـه      . ى كړ
چې د شعر ويلو پر مهـال ناسـت    ،نوم هم پيژندل كيږي

كســانو تــه خنــدا وركــوي او مينــه وال ورســره زښــته       
غريب يار په خپله شـاعري كـې د حـق    . زياته مينه ښيي

ــې د       ــدې ي ــه وړان ــق پ ــاتلى او د ح ــدى س ــو اړخ ژون ويل
 . هيچا پروا نه دى كړې

لـــوګر اطالعـــاتو او فرهنـــګ رياســـت ســـيف الـــرحمن 
يار ته د ال ډيرو شعري او ادبي پنځونـو السـونه   غريب 

مختـګ پـه برخـه كـې     پراو ډاډ وركوي چـې د   لپه كوي
اطالعـاتو او  (پته  به يې همدا فرهنګي او ادبي رسمي

 . له هر ډول مرستې ځان دريغ نكړي) فرهنګ رياست

 

غله د ملي پوليسو  په لوګر كې دوتنه
  لخوا نېول شويدي

دلــوګر امنيــې قومنــدانۍ مســؤلين خبــر  : دلــړم څلورمــه 
ښـار كــې   پـل علـم    د وركـوي، چـې څلـور ورځـې مخكـې     

ــولي دي    ــه نيـ ــه غلـ ــو دوتنـ ــي پوليسـ ــه  . ملـ ــوګر امنيـ دلـ
قومندان مل پاسوال فيض اهللا غيرت رسنيو  ته وويـل،  

ي چــې يــاد غلــه د تلــي پــه ديرشــمه پــل علــم ښــار كــې ملــ  
پوليســو پــه داســې حــال كــې  نيــولي، چــې لــه وګــړو يــې   
مبايلونه او پيسې شكولې اونيول شوي غله يې دقانون 

  .منګولو ته سپارلي دي 
مل پاسوال فيض اهللا غيرت زياتـه كـړه، چـې د لومړنيـو     
څيړنـــو لـــه مخـــې يـــاد غلـــه د بركـــي راه جـــان اصــــلي        
اوسيدونكي  دي، چې په يادو غلو كره اسناد او خلكـو  

شاهدي ويلي، چـې د دوى مبايلونـه يـې غـال كـړي       پرې
غيــرت وويــل، يــادو  غلــو  بــه د وســلې پــه زور او    .دي 

. دموټرسكيلونو په واسطه   له خلكو مبايلونه غال كول
ــده     ــي څرګن ــو خوښ ــه نېول ــادو غلوپ امنيــه قومنــدان  د ي
كړه، ويې ويل، چې دخلكـو انديښـنې بـه پـه دې واليـت      

ډاډ يـې وركـړل، چـې      . شـي  كې د غالوو له پلـوه  راكمـې  
ملي پوليس شپه او ورځ دغير قانوني كړنـو دمخنيـوي   

  .لپاره  د هېوادوالو په چوپړ كې دي 
اري مركې هنر تر عنوان النـدې درې  ـد ك

 ...ى ورځن

بـاد او  آد يـو  و ته وويل، چې دغه راز نوموړي ځوانان
ښــيرازه افغانســتان لپــاره ځوانــان بايــد پــه زده كــړو    

وړيـا فرصـتونه چـې د ځوانـانو       همـدا  سـمبال شـي او  
لپــاره د اطالعــاتو او فرهنــګ رياســت برابــروي تــرې  

 . ګټه واخيستل شي

چې پـه دې ښـوونيز وركشـاپ كـې      ،د يادونې وړ دى
كسانو برخه لرلـه او د اسـتاد عبيـداهللا     25شا او خوا 

ول  لپــاره څــه ډ   داشــغالولو  صــديقي لخــوا د دنــدې  
و سـره كـاري مركـه    كولى شي لـه بنسـټونو او دفترونـ   

 .، د وركشاپ  موضوع وه وكړي

ــې دى   ــان    ، دا پــه داســې حــال ك چــې ډيــر شــمير ځوان
چـې د كـاري مركـې پـر مهـال لـه ډيـرو         ، كـوي  نېـوكې 

 . ستونزو سره الس او ګريوان وي

 


