
 
 

 

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

 
 ۹۲/۷۰/۲۰۲۱                              کلیوال جان سلطان انجنیر

 

 
  

 هیله  یوه نه ځوانانو او پوهانو  له کندهار د
 
 
 ځانګړی   د  غړی   هر  بدن   د  چی  پوهیږو  نو  ګڼو  و  څیر  په   وجود   د  انسان   د   پاره  د  شیبی  یوی  د   هیواد  تاریخی   خپل  دا   که

  د   ته  غړو   بدن  د  هم  بیا  سره  سره  دی  د   خو  لری.  اهمیت  او  ارزښت  خاص   پاره  د  بدن  ټول  د  کبله  له  اجرا  د  وظیفی
 الس  یو  که   توګه  په  مثال  د   .  ده  نه  ډول   یو  اندازه  خطر  او  تهدید  د  ته  ژوند   انسان  د  نظره  له  رسیدلو  د  زیان   او  صدمی

  ادامه ته ژوند چی شی کیدای خو ئیو به ناتوان او معیوب چی نشته شک نو لرو نه و پښې او السونه دواړه یا پښه یا
  ټول   بدن  د   او  رسی  ته پای  ژوند  انسان   د  همدلته  نو  ولویږی  کاره  له  یا  او  شی  ناروغ زړه  دبدن   که  خو  شو،  ورکړلی

 لویږی.  کاره له توګه مطلقه په غړی
 

 د   هیواد  خپل  د  څومره  چی  زه  خو  منی  ونه  سره  دا  به  دوستان  ځنی  شاید  لری.  جوړښت  همداسی  هم  وطن  زمونږ
  د   کی   وجود  په  هیواد  جوړشوی  د  نوم  په  افغانستان  د   کندهار  لوی   لرم،   خبرتیا  نه  بهیر  له   ژوندانه  ټولنیز  او  تاریخی

  سره  حاالتو سختو د  وطن ټول  نو  شوی زهیر یا شوی رنځور غړی دا وجود وطني د  چی کله دی. لرلی حیثیت زړه
  شمال   له  وجود  ټول  وطن   د  بیا  نو  شوی  پاتی  سالم   او  راغلی   حرکت  په  غړی   دا   وجود  دي   د   که   کله  خو  ی.شوید  مخامخ

  کړیدی.  احساس بیدارۍ او سوکالۍ ،  امن د پوری لویدیځه تر ختیځه له او جنوبه تر نه
 

  ناروغې   داسی   څه  ته رکندها  زړه  هیواد  د  زمونږ  کی  لسیزو  څو  تیرو  دا  په  امله  له  علتونو  خاصو  ځینو  د  مرغه  بده  له
 مونږ   دي.   څرګند  کی  وجود   ټول  په   هیواد  د   یی  تاثیر  او  دی  خرابیدو  په   مخ  حاالت  یی  بلی  تر   ورځ  چی  شویده  ورپیښه
  مخور،   سیمی  دی  د  پوری (۱۳۰۰۰)  تر  د   کی  ساحه  په  کندهار  لوی   د  کی  لسیزو  دوه  تیرو  دا   په   چی  دی   اوریدلی
 په  منظور  په  تطبیق  د   پالنونو  شومو  د  پردیو  د  او  لیونیانو  د  قدرت  د  ینمنور  او  کسان  پوه  اصولو  قومی  په  مشران،
 چارواکو  لوړرتبه  دولتی  هم  کی  وژنو  هدفی  دی  په  چی  کیږی  ویل  شویدی.  وژل  او  شوی  وړل  منځه  له  توګه  مرموزه

  لری. دوام  ننه دا تر لړی  همدا حتی او  لروده برخه ډلو والو وسله مخالیفو دولت د هم او
 

 او  نشته  ځواب  ورته  اوس  چی  دي  پوښتنې  هسی  کړیدی؟؟؟  چا  او  شوی  ولی  شوی،  څه  کی  وختونو  تیرو  په  داچی
  سره   ناروغۍ  سختې  د  کندهار  زړه  هیواد   د  نه  وخت  هر  بل  د   چی  اوس   خو  وایی،  و  ځواب  ورته  به  وخت  راتلونکی

 )  یا   او  غفلت  د  کی  برخه  دی  په  ولس   افغان  که   او  وشی  اقدام   سره  چټکۍ  په  یی  پاره  د  عالج  د   چی  ده  اړتیا  دی،   مخ
  په   زه  وی.  تیر  رانه  به  وخت  خو  شی،  مخ  سره  کړاو  سخت  له   به   هیواد  ټول  ،  واخلی  کار  نه  دود  ګړ  له  (  چه  ما  به

  لرم: وړاندیز توګه دی  په کی برخه دی
 

  روسیه   استرالیا،  ،  اکاناډ  امریکا،  اروپا،  په   بهر   نه  هیواد   د   چی  منورین  او  پوهان  درانه  هغه   ټول  کندهار  لوی   د   ـ۱
  په   دی  پرته  نه  نیولو  کی  پام  په  د  اختالفونو  سلیقوی  او  سیاسی  ،  عقیدوی  د  کوی،  ژوند  کی  هیوادونو  عربی  نورو  او

  او   عملی  چی  وکاندی  کار  او  فکر  چارو  الرو  داسی  په   نجات  د  دی  شریکه  په  او  وکړی  مفاهمه  سره  چټکی  ډیری
 ولری. جنبه تطبیقی

 

 کندهار   د  دی  هغوی  او   ټاکی  و  پالوی  قوی  یو  مخی  له  جوړښت  ټولنیز  خپل  د  دی  منورین  کندهاری  بهرمیشتی  دا  – ۲
  موجودو   د  او  نیسی  و   اړیکی  سره  ځوانانو  بیدارو  او  عالمانو  دینی  ،  مشرانو  قومی  موثرو  د  دی  هلته  والړشی.  ته

  کاندی. پیل ځلی هلی مشترکی دی  کی چارو الرو په حل د او وکړی دی رسی بر شتون د معضلو
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  مرستی   او  سپورت  د  نه  ځوانانو  منورو  او  پوهانو  عالمانو،  دینی  مشرانو،  قومی  له  هیواد  ټول  د  ډله   دا  دی  همدارنکه -۳
  کی   تکل  په   جوړیدو  د   قوت  وال   وسله   غیر  دریمګړی  یوداسی   د  ،   دی   سطحه   په   افغانستان  ټول   د  او  وکړی  غوښتنه

  شی. وکولی مرسته کی حل په معضلی روانې د  هیواد د چی شی
 

  نړیوالی  دی د  او  وګاندی  تالش  پاره  د  نیولو  د  اړیکو د  هم  سره  دفتر  د  سرمنشی  د  ملتو  ملګرو  د   دی ډله  ټاکلی  دا -۴
  شی.  کار په الس دی پاره د کولو ترالسه د سپورت د  اداری

 

  وکړی،   کار  کی  برخه  دی  په  ،  دی  شتهمی  بهر  نه  هیواد  د  چی  پوهان  او  مشران  کندهار  لوی  د   که  چی  یم  باور  دی  په  زه
  څخه   حالت  بد  دی  د  به  ته  افغانستان  ټول  بلکی  ته  کندهار  لوی  یواځی  نه  چی  شی  کولی  و  مرسته  په  ج  هللا  د  به  دوی

  ورکړی. نجات
 

 توفیق.  هللا من و
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