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رسيزه
خپلواکي د هللا جل جالله یو سرت نعمت دی او دا نعمت پاک پروردګار
هغو ويښو ولسونو او ملتونو ته په نصیب کوي چې د خپلواکۍ په حقیقي
معنا او د خپلواکۍ په ارزښت ،اهمیت او قدر باندې خرب وي او غالمانه
ذهنیت نه لري .له خپلواکۍ پرته انسان ،برشي ټولنې او ملتونه د ترقۍ او
پرمختګ پړاوونه نه يش وهالی او په غالمۍ کې له رکود او جمود رسه
مخامخ کېږي .دا خربه هم د یادولو ده چې د خپلواکۍ ګټل که په توره
باندې کېږي ،نو ساتل يې په قلم کېږي او خلک هغه وخت د قلم خاوندان
کېږي چې د لیک لوست ،پوهې او علم په اړه ورته عامه پوهاوی ورکړل
شوی وي.
د همدې اصولو پر بنسټ د افغانستان اسالمي جمهوري دولت سږکال
پتيېلې ده چې د خپلواکۍ ۹۵۵کالیزه (۹۹۱۸ـ ۹۳۱۸ش)په شاندارو او پرمتینو
مراسمو ومنانځي چې په دې لړ کې دولتي ادارو ته بېالبېلې خاصې او عامې
دندې سپارل شوې دي .په دې لړ کې د افغانستان د علومواکادمي ته دنده
سپارل شوې چې خلکو ته د وروستیو سلو کالو سرتې سیايس ،فرهنګي ،
ټولنیزې بریاوې او د هېواد د خپلواکۍ ۹۵۵قهرمانان معريف او د دغو قهرمانانو
په مقربو باندې د ګلونو ګېډۍ کېښودل يش او د هېواد ۹۵۵لرغوين آثار
نندارې ته وړاندې کړل يش .همدارنګه خلکو ته د افغانستان د  ۹۵۵اصیلو
فرهنګونو(لکه جرګه ،مېلمه پالنه او د قومونو فرهنګونه) په اړه پوهاوی ورکړل
يش .د علومواکاډمي د برشي علومو د معاونیت په چوکاټ کې د جمهوري
ریاست د عايل مقام د حکم او هدایت د تعمیل او د خپلو چارو د ښه انسجام
لپاره دوه کمیسونونه توظیف کړل چې یو يې د تاریخ ،حقوقو او لرغونپوهنې

 011فرهنګي بریاوې
اړوند موضوعات او مسایل او بل کمیسیون د فرهنګي بریاوو د معريف کولو
کارونه تر رسه او سنبال کاندي.
د فرهنګي چارو د اجراء کمیسیون په ۹۳۱۸ /۹ /۴نېټه خپله مقدمايت
غونډه دایر کړه او په کې يې د خپل کار د تررسه کولو د کړندود په اړه بحث
وکړ او د ورسپارل شوو دندو د تر رسه کولو لپاره يې یو لړ پشنهادونه او
سپارښتنې وکړې او تصمیمونه يې ونیول .کمیسیون په ۹۳۱۸ /۹ /۹۹نېټه
دوهمه غونډه وکړه او په دې غونډه کې يې شا و خوا ۹۵۵عنوانونه د
فرهنګي بریاوو په توګه تثبیت او تعیین کړل چې په هر عنوان باندې مقاله
ولیکل يش او دغه مقالې بیا د یوې مجموعې او کتاب په بڼه چاپ يش .دې
کمیسیون په ۹۳۱۸ /۹ /۳۹نېټه درېمه غونډه جوړه کړله او په دې کې يې د
فرهنګي بریاوو په توګه د دغه شاو خوا ۹۵۵عنوانونو د لیکنې لپاره د هرې
مقالې د عنوان اړوندې ادارې او انفرادي پوهان په ګوته او د مقالو د لیکلو
او را استولو وروستۍ نېټه مشخص کړل شول .له بده مرغه ځینو ادارو ته
چې کوم عنوانونه د لیکنې لپاره په ګوته شوي وو ،هغه يې نادیده وګڼل ،او
په دې اړه يې هېڅ ډول همکاري و نه کړله ،ځینو ادارو بیا تر خپلې وسې
پورې له موږ رسه د مقالو او موضوعاتو په لیکلو کې همکاري کړې چې په
دې لړ کې د اطالعاتو او فرهنګ د محرتم وزارت نوم یادوالی شو .ځينو
انفرادي پوهانو او لیکواالنو هم په دې برخه کې له موږ رسه ناغیړې کړې ،په
خپله ټاکلې نېټه يې موږ ته خپله لیکنه او مقاله نه ده راسپارلې او یا يې هېڅ
مقاله نه ده لیکلې .یعنې د پښتو هغه متل دی چې وايي «زه په طمعه ،ته
بېغمه» .خیر په هر صورت که زموږ د مقالو دا ټولګه « ۹۵۵فرهنګي بریاوې
»نوم لري او سل عنوانه نه پوره کوي  ،نو د پورتنیو الملونو له امله به موږ
وبخښئ.
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