
 
 

 

 2تر  1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          
 ۷۰/۵۰/۲۰۲۰                  نیار یشاه ول

   
 

 نسل وانځاو  زهیکلنه غم تیښلوڅ وادـېـد ه 
 

 برخه  او وروستۍ مهیدر
 

 
د  وادید ه ېک رنیپه پاکسان او ا ولډ په دننه او همدا  وادیله امله د ه ګړېج  ېکلن تیښلوڅ مو د  ېبرخو ک روېت په
 . لړک انديړد ستونزو په هکله معلومات لوستونکو ته و ېپه ژوند ک وانانوځ  وینسل او تنک وانځ 
 

د ژوند او ستونزو   انویلمځ   ویاو تنک  وانانوځ   د هغو افغان  ېک  ړل  په  وګړد ج   زویلس  لوروڅ   ېاوس د افغان د همد  مړغوا
 دي.  وانیرګورسره الس او  وانانځ  ږزمو ېک وادویپه مختللو ه ړۍد ن ېچ  مړک  نښهوطنوالو ته په   هڅ  ویپه هکله 

او انقالباتو په رامنځته کېدو سره د مهاحرت و، کودتاوو  ظامي بدلونونيـ  نپه افغانستان کې د سیاس  ېته جوته ده چ   ولوټ
   . پروسه گړندۍ شوه

 

د   تونوید خپلوملک یې ا یوه او  ه ښ تیاقتصادي وضع یې هڅ  وی ېچ  ۍکورن ونهګپه زر وادهیله ه ېدغه دوره ک په
د  وادیه یاروپائ نوځیاو  ا یکانادا، استرل کا،یهم له پاکستان نه، د امر ا یامکانات لرل او  هڅ وی ېله الر الوڅ خر

ته   وادویه نویپورت یهم د قاچاقبرانو له لور ا ی ،ېله الر و ملتونو د مؤسسات روګمل ،بیلصهم د سره  ا یسفارتونو او 
 . ړمهاجرت وک

 

 زویولنټاو نورو    یپه اقتصاد، کلتور  ېافغانانو په ژوند ک  والوډد ک  ېک  جهیپه نت  ویوالډک  یپرته جبر  وښله خپلو خو  دغو
 .  ورسره مخ شوول وانانځ او تنکي  وانانځ  ولډاو په خاص  ۍد غه کورن ېوي چ  ېونګنن یهغه ستر ېبرخو ک

تنکي   وانان،ځ افغانان،   ږزمو  ېک  وادویه  ویپه بهرن  ېچ  مړواپاملرنه    هډهغه ستونزو ته لن  ېک  برخو  وڅ په    مړغوا  دلته
 شوول:   وانیرګماشومان ورسره الس او  ولډاو همدا  وانانځ 
 

 : ړېک زده
 

  رو یشم وی ېشوي چ  یدایتر سره ک هګپه اسانه او بهتره تو ېک وادویپر دغو پرمختللو ه ړېزده ک ېچ  ېله د سره
له دغه امکاناتو نه نه  والوډافغاني ک رېشم وی ېسره چ  ۍنیخواشخو په  ،یېاو کوي  ړېتر السه ک هګټسمه  ېتر
 ېمسلکه موقت ېشاقه او ب وي،څ ته وه وړزده ک ېله پاره چ  ېد د یې وانانځ  یبلک ،هړپورته نه ک هګټ ېدا چ  ېوازی

که  ېچ  ولڅ له پاره وه لوړد السته راو سوینورو کارنو ته د پ ېاو داس ویرستورانونو پاک کار   زو،ېکارونو ته د پ
 ېک اشتویم لوروڅ ېد رسمي کار په در یې دیکال عا  وهینو د دغو شاقه کارونو د  یوا ړیتر سره ک یې ړېزده ک

 .  یشو یوالتر السه ک
 

او مسلکي کادرونه دي، دا  يړتر سره ک یې ړېزده ک ېپه هکله چ  وانانوځ وضوع د هغو بله مهمه م  ولډ همدا
له  ګکادرونو ته د پرمخت وانوځ  یې وادیه ېشوي چ  هیترب هیروح  ېپه د وانانځ دغه  ایا ېمهمه ده چ  رهډېموضوع 

 دي.   يړله السه ورک يی ومرهڅ ساتلي او  ومرهڅ  یې ګخپله ژبه، کلتور او فرهن ،یلر ا یتړپاره ا
 يیټنشنال  وادویه  وید بهرن  ېچ  وانانځ افغاني    والډک  یلرونک   ړېاو زما اند دي دغه زده ک  ېشو  دلیل  ېچ   هیا ځ هغه    تر
 هڅ دا خو ال  ،یهم نه لر دوعالقهیاو ل ګت ید همداس وادیحتا د خپل ه یېسلنه  ا یات يړتر السه ک یېپاسپورتونه  ا ی

 .  يړسوچ وک ګته د کار او پر مخت وادیخپل ه ېچ 
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   مسأله: جذب یا  دوېد مدغم ېک  ولنهټپه کوربه  
 

او ماشومانو له   وانانوځ  و ینسل تنک وانځ  ولډافغانانو او په خاص  والوډ د ک ېک وادوینورو پرمختللو ه ا ی اروپائي
  ی بدلون لر تر اسمان مکه ځ  ېچ  دلید دووه مختلفو کلتورونو سره مخ ک ېچ  کهځ دا  ، یوي او د ېونګپاره ستري نن

 . ېږیک دلیل ا یتړته ا ېاو دوامداره زمان یچلیپ رډې وی
 

د دوي له   ېک وادویپه دغو پرمختللو ه تونهښارز راثيیکلتوري، عنعنوي، اسالمي او م ینځ  ،ېولنټد  ږزمو کهځ 
ژوند کوي عملي   ېک  وادید دوي په ه  ېپر هغو کسانو چ   نیخپل قوان  ېچ   يړدي، او دوي غوا  ېک  کرټسره په    نویقوان

 . يړک
 

 ۍکورن یېهم  ېبرابروي چ  ېداس انځ سره  اونوړسره دغو پ جیپه تدر ۍکورن افتهی میتعل رېشم ویپوه او  ار،ښیهو
 ېولنټ  ېاو هم د خپل  يړعملي ک  نیقوان  ولنوټ  یهم د د  ېچ   ېسره جذب ش  ولنوټ  یله د  هګتو  ېپه داس  وانانځ   یېاو هم  

دا   یبرالسئ ساده کار هم نه د ېساتنه او پر النسیب ېد داس ،ید نړیا ېچ  ېساتالي وش تونهښهغه مثبت ارز نيځ 
 : ېچ  کهځ 
 

)خشونت( نه اتيیاو ماشومانو سره د زور ز وانانوځ  و،ښځ   نه،یانساني حقونو ته درناوي، او د نار  ېک  وادویدغو ه  په
  نوو ښځیاو    نهید نار  وی، د کورن  يځ ته ورننو  میحر  وید کورن  هګ ماهرانه تو  رډېپه    وڅ تر    يګڼ  تیشتون دوي خپله مکلف

راولي.په مکتبونو  ېسره د پالر او مور چلند تر خپل کنترول الند  وانانوځ د ماشومانو او    والي،ګرنڅ   کوړید ا  ځتر من
ه پالر او  ک ېچ  يیسره مخامخ کوي او ورته وار وار وا  رویله شم فونیلید ت سید پول وانانځ ماشومان او  ړۍلوم ېک

د   ۍماشومان د کورن رډېخورا  ېېالر ې له همد ېچ  سئ،یسره تماس ون رویوهلي دغو شم يی ا یاو  دوليیمور مو تهد
 له السه وزي.   وید کورن ېک جهیپه نت دیتهد

 

بله ستره   ساتلنه    النسیب  د  کوربه ټولنې د قوانینوکلتوري او    ېوالي هم د همد  رډېد تالق    نویاو نار  وښځ د    ولډ  همدا
 ستونزه ده. 

 

سوکه، سوکه خپله ژبه   ېک  جهیپه نت  ېد نه پاملرن  وید کورن  ېک  وادویماشومان په دغو ه  ا ی  وانانځ   افتهی  میتعل  ریشم  وی
نه وي او   والیل ګت رتهیته د ب وادیخپل ه ا ی وانانځ دغه  ېپه راتلونکي ک ېله السه ورکوي چ  تونهښاو کلتوري ارز

 وي.   وانیرګد سترو ستونزو سره به الس او  ېش ړهم وال ېریکه چ 
 

د  کوربه ټولنې د قوانینواو مشرانو د  وید کورن ېنجنو په ژوند ک وانوځ او  وانانوځ موضوع د  ۍد خواشن رهډې بله
 ويګنه ل خړا ېد اصولو سره سل په سلو ک ېولنټ ېد د ېوي چ ېنالرړک یهغه افراط ولوینه ن ېپه نظر ک النسیب

 :  هګد مثال په تو
 

له  ۍد نجل ا یانتخابول، او  ېرګسره د ژوند د مل ولوین ې پرته هغه ته د خپلو روابطو په نظر ک ې ښله خو وانځ  د
  ونو ګپه زر  ېچ   ېد  هڅ مداخله کول دا هغه    هیا ځ   یب  ېد اوالدونو په داخلي ژوند ک  ا یپرته هغه چاته ورکول او    ښېخو
شوي   ستلیوړدي ته ا  ېاو نجون  وانانځ   پټیاو دغه    يړک  وانیرګله سترو ستونزو سره الس او    یې  ېاو نجون وانانځ 
 . يړمستقل ژوند غوره ک انتهځ او  ديیږپر ۍکورن ېخپل ېچ 
 

په نظر   هګ تو یپه جد ېد ژوند په چارو ک دیبا  ېک ولنهټ وهیپه  ېچ  ېد ېدیمنفي پد هړدوا طیط او تفراله انده افر زما 
 ېله مخ   النسید ژوند د ب  ېک  وادویپه پرمختللو ه  دیمشران با   ۍد کورن  ېپه ژوند ک  لایریچاپ  ېد کورن  ،ېش  ولیون  ېک

په   رید سالم، معقول او تدب ځتر من تنوښد مثبتو او منفي غو  ېوشفقت، او د هغ  ا،یرتګله خپلو اوالدونو سره د مل
له زور او خشونت پرته له هنر او  ېمقابل ک او کرکترونو په تنوښعملي او د منفي غو یېمثبت  يړکارولو عمل وک

 .   يړک بډمخه  یې ستویاخ  هګټمثبت سلوک نه په 
 یپا 
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