د عهٌر ډانتس ُجٌب اهلل د پِذيطً تيٌَ په ٌِاضتت ځاُګړې دپسوُې

د دپسًرو ُېټه02.10.2011 :

لىډي يادَوً :الُرې ىٌهِه د «ډانتس ُجٌب اهلل د ععس په هٌِراره نې» تس ضسىٌم الُرې د ععسوُو
ټوىګې ىپاره چٍتو عوې وه چې د عهٌر ډانتس ُجٌب اهلل د پِځيطً تيٌَ په درعو نې د ناةو په ښار
نې ىه چاپه ووته او ىېواىه هېوادواىو ته وړاُرې عوهٌِ .اضته ګڼً چې د عهٌر ډانتس ُجٌب اهلل د
پِځيطً تيٌَ په ٌِاضتت د «وطَ پېغام» ځاُګړو دپسوُو په ىړ نې ًې د درُو ىوضتوُهو چوپړ ته
وړاُرې نړم.
په درُښت
اًٍو پٌسوز

د ډاکتر وجية اهلل اوځُر پً شعر کې
د زٌان په عِه درًاب نې هس څه وًٍِه تٌسًږي
د پٌړًو په ګسداب نې تورو تيو ته ټٌټېږي
د رڼه زړګي داوُره ضتا څساغ ته زه حٌسان ًً
چې د ٌسګ په ورنه الر نې ال رپېږي ،ال ةيېږي

دا دې پِځيص ناىه پس هغه توره عپه تېسًږي چې ىٍِه ًې د ټوىېرو ُوم پس دوىه ُه اديي .هغه عپه چې د
«تٌارې زٌِو» د ضوىه دوښووُهو افغاُاُو د هٌيو او اٌٌروُو «ىٍس» (ډانتس ُجٌب اهلل) ىه هطهه
رانښېطت او هېوادوال ًې د ًو ةو ُاورًَ پس ټغس نٌِول .دو ځٌِو په غيطه دا ګٍان ونړ چې ګواني
ددى ضسه غتسګ د هغه ُوم ،وًاړ او فهس هً د داورو دوراک عو .ځهه چې د ډانتس ُجٌب اهلل ثاةته عوې
رًښتٌِوىۍ او دپو هېواد ضسه د هغه ةې پاًه ٌٌِه ددى ضتب عوي چې هغه د ةا احطاضه افغاُاُو د
«زړوُو» پس ٌُيم په ةى تاجه «وانٍَ» ةرل نړي .ددى نيوُو په تسڅ نې افغاُاُو د ډانتس ُجٌب اهلل په
وړاُرې دپو احطاس ،ارادة ،د هغه د درٌتوُو كررپېژُرُه او ةالدسه د هغه د ضٌاضي نړُالرې په اړه
دپو ةسداعتوُه په ةېالةېيو ةڼو نې څسګِر نړي .چا دپو ُظس او ةسداعت د څېړٌُشو ىٌهِو په توګه
څسګِر نړې ،چا دپو ًادداعتوُه او داطسې ةسضېسه نړي ،چا ًې په عهطوُو ةاُرې دپو ُاضتځاًوُه
(دفتسوُه،نوروُه ،جوُګړېٌ ،وټسې او  )...ضٌِګار نړي ،او چا هً دپو احطاس او عواطف په ٌِظوٌه

صفحۀ 7 / 1

د عهٌر ډانتس ُجٌب اهلل د پِذيطً تيٌَ په ٌِاضتت ځاُګړې دپسوُې

نالٌو نې د ىطٌفو اىفاظو د پېئيو ىه الرې ةٌان نړي چې دا دې ددى «ععسوُو ټوىګې» په توګه ًې
ةېيګه په الس نې ىسو.
د عهٌر ډانتس ُجٌب اهلل عذؽٌت ،د هغه ىوى اُطاُي ارٌان ،د هغه ىذوا د افغاُي ضٌاضت په ډګس
نې د تارًذي او ٌثتتو ُوښتوُو ٌِځ ته راوړُه ،د زوړ ضٌاضت او عړًرىو ةاوروُو د ضٌطتً په ىور د
اُتلاد ګوته ٌُوُه ژورو عيٍي څېړُو او ىوًو ةحثوُو ته اړتٌا ىسي چې د حاضسې ىٌهِې ٌوده ُره .د
هٍرې ىپاره دىته ةه د رضً د پسځاى نوىو په پيٍه پس ىِډو دتسو ةطِه وعي .دو ٌذهې ىرې چې په ععس
نې د ډانتس ُجٌب اهلل د اُځور څسګِرًرو په اړه په ٌؤجشه توګه دتسې وىسوٌِ ،اضته ةه وي چې په
افغاُي ټوىِه نې په عٍوٌي ډول د ععس څسُګواىي او اهٌٍت په ههيه هً څو ىِډې دو الزٌې ًادوُې
وعي.
ًو ىوېرًځي افغاُطتان پېژُروُهي دورا پسځاى افغاُطتان د «عاعساُو هېواد» په ُوم ضتاًيې .ةې ىه
عهه عاعسۍ د افغاُي ادةٌاتو تس ټوىو اضاضي ضتِه جوړوي چې د ټوىٌِشو او ضٌاضي حاىتوُو واكعٌت
په ةٌالةٌيو ةڼو نې ةٌاُوي او هً ًې د ٌِځ ته راوړىو په نار نې اغېشٌَ ُلظ ىوةوي .هٍراراز افغاُان په
ځاُګړې توګه ىه عاعسۍ څذه د ورځِي ژوُر په چارو نې د احطاضاتو او فهسوُو د تتادىې ىپاره د
وضېيې په توګه نار اديي .ضسةېسه پس دې افغاُان د دىٌو راوړىو ،د ژورو افهارو د رضوىو ،اضترالل
وړاُرې نوىو ًا ىه هغه څذه پيوي نوىو او ٌهٍو ٌطائيو ته د پام راګسځوىو ىپاره عاعسي ناروي.
ښاًي ددى نار ًو عيت دا وي چې ععس په نٍو دتسو او ٌذتؽسو اةٌاتو نې د ژورو احطاضاتو او
پېچيو ٌفهسو د ةٌان ىپاره ًوه اغېشٌِه وضٌيه ده .ىه ععس څذه په دې توګه ګټه ادٌطتو هً په ىٌهو
عوًو او هً په عفاهي (وىطي) ادةٌاتو نې عام نار دى .په افغاُطتان نې په عٍوٌي توګه د ىٌم-
ىوضت ټٌټه نچه او ىه هٍرې وجې او ُورو ٌعيوٌو الٌيوُو ىه نتيه د چاپي آضاُتٌاوو نٍښت ًا
ُغتواىې هً ددي ضتب ګسځي چې افغاُان دپو ُړۍ ىٌر د ععسوُو په ةڼه څسګِر نړي ًا اىهام تسې
واديي .افغاُان ددى ضسه جودت چې د ععس په ةڼه نې دپو عاطفي او ةاطِي ُړۍ ُِرارې ته ږدي،
ورضسه تارًذي پېښې ،ټوىٌِشې ُادواىې او ىه هغو څذه دپو ةسداعتوُه ةٌاُوي .د هٍرې نتيه په
افغاُطتان نې ععس د ځٌِو تارًذي او نيتوري ٌوضوعاتو د عيٍي -څېړٌُش نار په تسڅ نې ُطتي
وړتٌا پٌرا نوي.
ىه ةو پيوه ععس ًو نيتوري ارزښت دى چې ةٌا په ځاُګړې په افغاُي ټوىِه نې ًې ژورې تارًذي رًښې
او اغېشې درىودىي دي او ىوى ُه هېسېروُهې تارًذي حٍاضې او وًاړوُه ًې هطت نړي او ضاتِې ته
ىوئٌص دوپسي ( ،) ۲۹۲ – ۲۹۱د عٍاىي اٌسًهې اُطان پېژُروُهې .Anthropologist -
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ًې اړم عوې دى .نه پٌاوړي ادًب او غښتيي تورزن دوعحال دان دټم د ععس او كيً په ٌسضته د وًرو
پسګِو په زړوُو نې د دوځښت او ذهِوُو نې د آزادۍ دٌال ىٍطوىې ُو ىه ةيې دوا د هٍرې ٌِظوٌه
نالٌو په ځواک د «ٌالىۍ» په ىِډۍ نې د ةى ُِګۍ د پېغور ګواښ افغاُي جِګٌاىي د وطَ په ٌٌِه د
«عهادة» ٌِيو ته هڅوىي او د «ُِګ» او «ةى ُِګۍ» تس ٌِځ ًې د اُتذاب په نار نې حېسان نړي دي،
دو افغاُاُو ته وًاړ ګټيې ،هغه وًاړ چې د ُړۍ تارًخ پسې عاهري وهي.
د ععسوُو ځٌِي اةٌاة نيه ُا نيه د دپيې ٌاُا او ٌِځپاُګې ىه ٌذې په عاٌو ٌتيوُو ةرىېږي او ديم
تسې د دپيو دتسو د ضاده ةٌان او اضتِاد ىپاره نار اديي او په هٍاغه توګه دپو ٌذاطتان د اُتذاب په
دوه الري نې دروي .عهٌر ډانتس ُجٌب اهلل هً د ععس د ٌفهوم پوهېرىو ،ىه هغه څذه اىهام ادٌطتيو او
ةٌا د ةٌان ىېواىه و .د ةېيګې په توګه ،هغه د دپو ضتس آرٌان او ضٌاضي ةاوروُو تس ټوىو ىِډ ةٌان په
الُرې ععس نې ٌوُرىې و ،چې :
څُ دی تُان رسي پً لُی درياب کې ګرځً
پً َيالې کې دې زَال َيىم وٍىګً
په زغسده وًيې عو چې د عهٌر ډانتس ُجٌب اهلل د ضٌاضي تفهس او نړُالرو ىوًه اضاضي ةسده د پورتِي
ع عس په ٌاُا او تفؽٌو نې ُغښتې ده او تؽادفي ُه وه چې ډانتس ُجٌب اهلل هٍرا ععس ډېسي ودتوُه
تهساروه او په دى نٍو دو ةاٌفهوٌه اىفاظو ًې ټوىو افغاُاُو ته پېغام ورناؤ او توؼٌه ًې نوىه چې په
وړو وًاىو نې ىه رغړًرو څذه – چې هٍاغه ضهتارًطتي ګټو پطې تيو دي – ةٌشاره عي؛ او ىوړ
ارٌاُوُه – ًاُې د ټول هېواد او هېوادواىو عٍوٌي ګټې – دپو هرف وګسځوي او هغو ته د درٌت په
نار او الر نې دپو «توان» وګٍاري .هٍرا راز ډانتس ُجٌب اهلل د الُرې ةٌت په ٌِځپاُګه نې دپيو
الروًاُو او راتيوُهو ُطيوُو ته د هېوادپاىِې ًو ىوى او ورضتې پېغام پسېښود:
دار َي کً زودان َي کً شروګا د زَلىُ
مُږ تً د َطه د سرلُړۍ سىدرې تُلُ

 ۹د دوعحال دان دټم د ًو غشل ةٌت دى.
دا ععس عهٌر ډانتس ُجٌب اهلل په ناةو نې د ٌيګسو ٌيتوُو ىه دفتس څذه د ًو ىٌم په تسڅ نې دپيې نورُې او ًو عذؽي دوضت ته د
هغوې د ىٌم په ځواب نې ىٌهيې او اضتوىې و.
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ډانتس ُجٌب اهلل د دپيې اُطاُي تګالرې ،هٌوادپاىِېٌٌ ،ړاُې ،ضسښِرُې ،هوډضاتِې ،د عذؽٌت
ضپٌڅيتٌا ،پسهٌشګارۍ او ةٌا د ةى ضاري عهادة حٍاضې ضسه ىه ځاُه د اتيوىۍ داضې ةٌيګه پسًښوده
چې په افغاُي ععس نې ًې د واكعٌت او تذٌو تس ٌِځ د واټِوُو ٌشي ىِډ او د اتؽال ځاى اًجاد نړ (او د
حٍاضي ععس وًوُهي عاعس تذٌو ته ًې تازه او ُوې ٌضٍون وروةاښه) .د اوو نيوُو رًاضت جٍهوري
او په هٍرې ىه ُِګوُو ډک تارًذي پړاو نې د اُطاُي نړُالراو په وړاُرې نوىو او پيي نوىو ةٌا د
هٌواد ضاتِې او هغه ته د ال وًاړ ګټِې په داطس د حٍاضي عهادة د جام پورته نوىو ضسه ،ډانتس ُجٌب
اهلل د عاٌو وګړو پس «زړوُو» ٌطيلې «وانٍِۍ» ته ورضٌر او د وىطي عاعس ضاده فهس ته ًې د ععس
ضوژه ورنړه او په ضِررو نې داضې وضتاًو عو:
پسون پاچا و َُ په دار ټاىې وهٌِه
عً تسې ځار ځار،
وعول د ُجٌب ضسه ظيٍوُه
نه پسې هشار نيوُه تٌس عي
ُجٌب ةه ٌاُه نيه هٌس عي
زه ګو فساز ورپطې اوس ىٌهً ععسوُه
عً تسې ځار ځار،
وعول د ُجٌب ضسه ظيٍوُه
...
هغه جزةه او هغه توان ىه نوٌه راپېرا نېږي چې داورًَ اُطان د دپيو ټوىو ٌحرودًتوُو ضسه ضسه –
چې طتٌعت او د هطتۍ ُاظً ورته ټانيي – ضذتو ،ضتوُشوُ ،ادواىو او عهِجو ته غٌږه ورنوي دو ىه
دپيو ژٌِو ،اًډًاىوُو او ارزښتو څذه ُه اوړي؟ ٌګس اُطان د درد د حص تسڅِګه حسص او هوس ُه
ىسي؟ ښهاره ده چې ىسي ًې .دو ددى عٌطاُي ښاٌاراُو د ٌحاروىو ىپاره الزٌه ده چې اُطان د ټٌِګې
ارادې تسڅِګ رًښتٌِي اًډًاىوُه او ارزښتوُه او هٍرا راز هغو ته رًښتٌِې درُاوې په ځان نې
وروزي ،وپاىي او وضاتي .ددى اًډًاىوُو د ضاتيو ىپاره پساده ضٌِه او په هغې نې رًښتٌِې ٌٌِه په
نار ده .په ًلٌَ چې ډانتس ُجٌب اهلل هٍراضې ًوه ٌٌِه په زړه او ځان نې روزىې وه .د وطَ او وطِوال
ٌٌِه ،د اُطان او اُطاٌُت ٌٌِه .ځهه ًې ددې ىوًې او ضپېڅيې ٌٌِې په وړاُرې دپيه فشًهي هطتي په
پام نې وُه ٌُوىه او د ژوُر تس وروضتۍ ګړۍ دپيو نړو ژٌِو ته وفادار پاتې عو.
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تدرګههههههً کههههههً م ثههههه

راسههههههري وههههههً َای

يک تىٍها تهً پهً خُورهُارَ ترَ توه څهُ

او...
چې مېىان َي َاړي
پر ٌمدې تري تً ځي
مىصُر د حق پً چيغً
تر رسۍ داري ځي
دا دي جٍان مىوي
هٍاغطې چې په عاعلاُه ععس نې د ضتاًيو ىپاره تذٌيي ًا واكعي ٌحتوب ته اړتٌا وي او د اضتعارو
او تغتٌهاتو په ةڼه نې د عاعس د زړه په ګوتو د غشل ُاوې پسې ضٌِګارېږي ،ضً هٍاغطې په حٍاضي
ععسوُو نې د حق او ةاطو ،هٌوادضاتِې او د هغه ٌعهوس چيِر تس ٌِځ د توپٌس د اُځوروىو ىپاره د
ډانتس ُجٌب اهلل عذؽٌت او نړو وړو عاعساُو ته ًوه ژوُرۍ او عٍيي ضوژه پسى اًښې ده.
په حٍاضي ععس نې د ًو رًښتٌِي اتو ځاُګړُې په ګڼو ؼفاتو ،تغتٌهاتو او اضتعارو ًادى عوي.
رښتٌِوىۍٌٌ ،ړاُه ،ضسښِرُه ،هٌوادضاتِه ،د ُاٌوس پاىِه ،د هوډ ضاتِه او ةٌا پسهٌشګاري هغه
ٌفاهًٌ او ؼفاة دي چې د حٍاضي ععس وًووُهي ورڅذه اىهام اديي .داضې ةسېښي چې د ډانتس
ُجٌب اهلل روح د ًو اتو په ةڼه ىه پذوا څذه د افغاُي ععس په ُړۍ نې ٌوجود و .د اتيوىې نوٌې
ځاُګړتٌاوې چې په پښتو او دري/فارضى ععس نې ىه پېړًو راهٌطې اُځورول نېږي ،دىته ًې ٌوږ ټول
ؼفاة د ًو عذػ په وجود نې وًِو .او ةې ىه عهه ،دا هغه ځاُګړُه ده چې عهٌر ډانتس ُجٌب اهلل تس
ُورو اوچتوي.
ةٌا د دوعحال دټم د ععسوُو هغه اتو چې تس پٌړًو په نتاةوُو نې ةِرًوان و ،زٌوږ په دور د ًو
ٌٌړُي اتو د ةغپړو ؼفاتو ضسه د ډانتس ُجٌب اهلل په وجود نې راڅسګِر عو او ښاًي د دوعحال ارواح
ًې هً د «تعجب» ضسه ٌخ نړې وي چې نيه ًې وېٌيي وو:

ىه هٍرې ټوىګې څذه
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خټک خُ پريږدي پً درس
عجة کً ٌسې ت

افغان کې

وىګيالې راشي

ُو د «ععس په هٌِراره نې» د ډانتس ُجٌب اهلل څسګِرًرل تؽادفى پٌښه ُه ده .رًښتٌا دا ده چې دانتس
ُجٌب اهلل د هغو اُهار ُه ٌِوُهو اُطاُى -افغاُى ؼفاتو او ځاُګړتٌاوو ضسه چې د هغه عذؽٌت پسې
ةغپړًږي په طتعى توګه د ععس عاطفى كاىب ته ځان جوړوي.
د ډانتس ُجٌب اهلل د عذؽٌت اُځور ُه ًوازې دا چې د پٌژُرل عوًو او پٌاوړو عاعساُو په ععس نې
الره نړې ةيهې د عام وګړو په تذٌو نې ًې دپو داضې اُځور جوړ نړې چې هغوى ًې ُادودآګاه د ععس
وًيو او ىٌهيو ته ىٍطوىي چې د ععسوُو په هٍرې ټوىګه نې ًې ةٌيګې تسضتسګو نٌرې عي.
د ٌذورو ٌغساُو او ضٌاضتواىو نړه وړه د هغوى د وړاُرې وروضته عساًطو د اُډول په هٌِراره نې
ارزول نٌږيُ .و د ًادوُې وړ ده چې ډانتس ُجٌب اهلل د افغاُطتان تسټوىو ضذتو او ىه ُِګوُو څذه ډنو
عساًطو نې د دوىتي ٌغستاةه واګي په الس وادٌطتې؛ د ىوًو آزٌوېِو ضسه ٌذاٌخ عو دو د دپيو
ديهو او تارًخ په وړاُرې په هطهه غاړه او جګو ضتسګو راووة .هغه څه چې په داؼه توګه په افغاُي
ټوىِه نې د عهٌر ډانتس ُجٌب اهلل د عذؽٌت تارًذي او ضٌاضي اهٌٍت زًاتوي ،د هغه ٌيي نسنټس
دې .عهٌر ډانتس ُجٌب اهلل ُه ًوازې ىه تونٌٍشو ،ژةٌِو ،ضٌٍه اًشو او ...تعؽتوُو او توپٌسپاىِو څذه
پاک وو ةيهه د هېوادواىو د دپيٍِځي ادتالفاتو ىسې نول او د ًوواىي ټٌِګول ًې د دپو ژوُر اضاضي
هرف ټانيې و .په هٍرې وجې د هېواد د ګڼو كوٌوُو ديم ورته د كرر په ضتسګه ګوري او د هغه ٌيي
ؼفاة د افغاُطتان په غتسګو ژةو نې ضتاًي.
په ضٌاضي ډګس نېُ ،ه د عهٌر ډانتس ُجٌب اهلل جطارة او ُه هً د هغه نړُالره ٌذهېٌِو او وروضتٌِو
ضٌاضتواىو ضسه پستيه نېراى عي .هغه د دپيو ديهو ةسحله غوښتِو ته (چې هٍاغه د ښهېالنګسو څذه
د وطَ ژغورل وو) درُاوې ونړ او د پيي نوىو په الر نې ًې د ىوًو ُړًواىو ضٌاضتوُو او اُتظاراتو په
وړاُرې ودرًر او ىوًې دښٍِۍ ًې (هً په ُړېواىه نچه او هً دُِه په ګوُر نې) پسځان وٌِيې او هٍرا
ًې د عهادة ضتب هً وګسځېر ،او د چا په وېِا د كسةاٌُو په ډګس نې ًې «ُوې ورور ٌِؽور ته ورنړ».
هٌيه ده چې دا نتاب د ًو ضتس اُطان په ههيه د ىطګوُو ُورو دپسوُو تسڅِګ د هغه د ٌٌِه واىو د
احطاس او ُظسوُو د دوُري ضاتيو په نار نې دپو اغېشٌَ ُلظ تسضسه نړي.
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پً افغاوستان کې د ريښتيىې سُلې تسيا کُلُ ،د ٌېُاد د تيا رغُلُ اَ پً دروً تُګً د آَاري
کډَالُ د تيا ستىيدلُ پً تر اَ کار کې د شٍيد ډاکتر وجية اهلل د آرمان ريښتيىُ پوُياوُ تً د لُي
څښته لً درتار څرً تُفيق اَ ترياَې غُاړم.
د ٌېُاد ددی َياړلي مشر وُم ،سپېڅوې آرمان اَ ستر فکر دی د ت لپاري ژَودې َي.

په درُښت
اًٍو پېسوز
«د وطَ پېغام » (اُټسُټي رضِۍ) ٌطئول
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