
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  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
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میلمه له کیناستو سره سم له جیبه د خوراکي موادو لیست راوویست. ما ویل لکه چې دویمې ته دې اراده ده! اول یې  
دې تېر عمر کې سوء تغذي نشي نو هم لویه خبره ده.  چې دا یوه رانه په    :کټ وخندل  ـ   سر خالص نشو او بیا یې کټ

 .لیست د کور د سودا دی
 

 نو جیب کې یې ولې ګرځوې؟ــ 
 

مازیګر بازار ته تللی وم. لیست کې څلور قلمه خوراکي مواد دي: )اوړه، وریژې، غوړي، بوره( خو نرخونه  ــ
 .دومره لوړ و چې بیرته مې لیست جیب کې په عزت کیښود

 

وهللا چې سخته ده. له یوې خوا بیکاري، له بلې خوا اقتصادي بندیزونه، له بلې خوا د دنیا د رابطو سړیدل، بیخي  ــ
ژوند تریخ شوی. نپوهیږم دا د بشري حقونو ټیکه داره نړۍ، په دې تحریمونو حکومت ته سزا ورکوي، که دې خوار  

 او جګړه ځپلي ولس ته؟ 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  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

 

یې خولې ته نږدې نیولې وه، خدای خبر کوم چورت کې غرق و، پیاله یې بیرته    پیاله یې پورته کړه. تر ډیره  ــ
کیښوده، ژوره ساه یې واخیسته او بیا یې ویل: داسې راته یاد شي، لکه پرون ورځ: د استاد رباني دولت او د هر 

لریز ته تللو. د کمپنۍ  تنظیم ځانته پاچاهي وه. موږ له قوه مرکز څخه یوه روسي موټر ته، چې پاز یې باله، وختو. ج
له الرې ترمیدان ښاره، سړک کې د ماینونو خطر و. جګړه وه، د لوګر په لور مو حرکت وکړ چې د دشت بابوس له  
الرې بیرته میدان ښار سره وصل شو. های، های، چې د خپل ولس هغه حالت اوس هم په یاد کړم، زړه کې مې نرۍ  

الره تړلې وه. موټرو ته د خوراکي موادو د لیږد اجازه نه وه. کابل  نرۍ څړیکې شي. چهار اسیا کې یې د کابل  
ښاریان به لکه میږیان څوک پیاده او څوک پر بایسکلونو چار اسیا ته راتلل او بیا به یې له ده ځایه په وړو کڅوړو 

 .کې خوراکي مواد ځان سره وړل چې ایله به د یوې ورځې کیدل
 

 ملتونو دفتر چار اسیا کې و، چې د کابل په حکومت یې داسې بندیزونه لګولي وو؟ دا څه وایئ، هغه وخت د ملګرو   ــ
 

غلی شو. بیا یې ویل: ملګرو ملتونو څه بال غوښتله. خپلو کې خدای یو بل ته په غضب کړي و. د یوې کلمې وروڼو   ــ
په اور کې یې بې وسه کابل  دا حال راخیستی و. سیالي یې له رباني، مسعود او د دوی له ایتالفیونو سره وه؛ خو  

ښاریان سوزیدل. نه رباني وږی پاتې شو، نه مسعود او نه نور مشران. هغوی ښه ماړه وو او د چورلکو له الرې  
ورته مواد رسیدل؛ خو ښاریان بیچاره ګان... سترګې یې سرې شوې، ژوره ساه یې راښکله : هیڅ مې نه هیریږي؛  

ه کې د اوړو کوچنۍ کڅوړه تړلې وه. د پایډل وهلو وس یې نه و، خوله یې  یو وچ کلک سپین ږیري د بایسکل قنچوغ
 .وازه کیده او داسې ښکاریده لکه اسکلیټ چې بایسکل روان کړی وي ـ وازه

 

غلی شوم. ځان سره په فکرونو کې غرق شوم. د واک په سر دغه شان رقابتونو ته مې زړه ډک شو. له مشرانو   ــ
نوره نړۍ کې مشران ولس ته څومره اسانتیاوې برابروي او زموږ مشران لګیا ول د ولس په  مې ګیله راغله. ما ویل  

 .ازارولو یې ځانونو ته سهولتونه برابرول، ای خدای دې دوی تباه کړي
 

میلمه، له پیالې ګوټ وکړ او بیا یې ویل: کټ مټ هماغه حال دی؛ خو په لویه کچه. نړۍ به په دغه شان تحریمونو  ــ
رابطو فقط دا بې وسه، جګړو او فسادونو ځپلي ولس ته سزا ورکړي. همدوی به په تېر عمر کې په خوار   او قطع

ځواکۍ اخته کړي. یو دم غوسه شو: څه شول هغه د یوه امت شعارونه؟ هر کال د عربانو د پس خورده غذایي خوړو،  
موږ مسلمان ملت د یوې وچې ډوډۍ په  چې کثافت دانیو ته یې غورځوي، قیمت میلیونونو ډالرو ته رسیږي؛ خو ز

ارمان دی. دا ) امت واحده( به همداسې وي؟ دا اسالمي اخوت به همداسې وي؟ اوس دنیا په یوه کلي بدله شوې، په 
یوه کلي کې ټول اوسیدونکي د یوه بل ګاونډیان دي او پیغمبرص فرمایي، د چا چې ګاونډی وږی وي او دی خپله په  

 ( دوی ال د ایمان او مسلمانۍ دعوې هم کوي؟*ده پر ما ایمان نه دی راوړي.) مړه ګیډه ویده شي، نو
 

ما ویل؛ له هیچا ګیله نه ده په کار. متاسفانه دا د ګټو دنیا ده، هرڅوک خپلې ګټې سنجوي او د هغې له مخې تعامل ــ 
مسلمانان وږي، نهر او سوالګر  کوي، که د خدای ج او د هغه د رسول پر الرښونو او اخالقیاتو عمل کیدای، اوس به  

نه و. ښه خبره دا ده چې موږ له دې حالته ځان وکاږو او د چا د اوږو بار نشو. دا هله کیږي چې هرڅوک په خپله  
برخه کې په صداقت کار وکړي. ځانغوښتنه پرېښودل شي او د هر چا له کاري وړتیا په خپل ځای کې ګټه واخیستل 

وریا ته وګوره، سر او کال له بندیزونو سره مخ دي؛ خو چې خپل وطن ته کار کوي، شي. ایران ته وګوره، شمالي ک
 . نو خلک یې په ګیډه ماړه دي. نه یې د کفارو مرستو ته په انتظار سترګې ستړې شوي او نه د مسلمانانو

 

شعارونو غولیدل، هسې ځان  میلمه پورته شو: همدا اصلي خبره ده. د نورو په تمه اوسیدل او یا د بشر پالنې په   ـ
 :دوکه کول دي. له دروازې ووت، بیرته یې راوکتل او بیا یې ویل

 

 مینه نشته  ـ  َعلمه مینه
 سوداګري ده یو پر بل یې خرڅوینه 

------------------------ 

 « ما آَمَن بی َمن باَت َشْبعاَن وجاُرهُ جائع  »آله و سلهم: علیه و  هللا  د حدیث شریف متن: قـاَل رسوُل ّللاه صلی *
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