
 
 

 

 1تر 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 نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۲۳/۰۶/۲۰۲۱                               ان دوستنعم

        

 
 وسله له مسؤلینو سره، که له بې مسؤلیتو سره؟ 

 
 

له هر څه سره مخالفت او یا د شک په سترګه ورته کتل وهللا که چندان کار وي؛ خو زه له خپل عادته  
 .اندیښنې وي او دا هنر نه لرم چې پټې یې وساتم مجبور یم. وسوسې وي راسره، 

 

دې ورځو کې ولسي پاڅونونه په پراخیدو دي. دا ممکن دیکته شوي وي، ممکن خودي غبرګون وي،  
ممکن مجبوره وي او نشي کوالی په داسې یوه فضاء کې ژوند وکړي چې دوی یې د ځان او سیمې  

 .په خیر نه ګڼي او جبرا پرې مسلطه وي 
 

دوی غواړي د همدې فضاء د بدلون لپاره وسله د اخري آپشن په توګه وکاروي او شاید د خوشال  
 باباد دا بیت یې اوریدلی وي:  

 
 « بې له تورې خالصی نشته په بل کار  »...

 
 خو، 

 

موږ د نظام له رسمي چوکاټه بیرون د خپلسرو وسلوالو ترخې تجربې لرو. هیڅ ضمانت نشته چې  
 .نن په کوم نیت را اخیستل شوي، تر اخره همدې نیت ته څوک ژمن پاتې شيدغه وسلې، چې  

 

   ،هسې نه دغه وسلوال کیدل د یوې بلې تراژیدۍ المل شي
 

   ، هسې نه یو بل داسې اور بل شي چې مهارول به یې ناشوني وي
 

   ،هسې نه له وسلې په استفادې شخصي دښمنۍ وپالل شي
 

 ...او
 

 .یونیفرم واالو، له بل هیچا سره وسله ښه نه ښکاريته پرته له رسمي  ما
 

 .هیله ده زما ټولې اندیښنې او وسوسې غلطې ثابتې شي 
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