
 
 

 

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

 
 
 

 ۲۰/۱۱/۲۰۲۲                          عبدالغفور لېوال 
  

 د بري راز 
 

 ! روښانتیایي بدلون لپاره قلم، ژبه، فکر او وینا کاروي -ټولو هغو درنو روښانفکرو افغانانو ته، چې د ویښتیایي 
 

روښانتیایي نهضتونو د بریا بنسټي راز دی. د افغانستان د ویښتیا نهضت هسې هم کم  انسجام او تمرکز د ویښتیایي او  
و کمزوری دی، که دوی پر تیت پرکو او نامنظمو هڅو وخت، اینرژي، ظرفیت او امکانات ابته کړي، نو په دې 

 . برخه کې ملي بریا او ژغورنې ته به لنډ او ژر ونه رسیږو
 

 .ښایي خپل اصلي مخاطب وپېژنود تمرکز او انسجام لپاره 
 

متحجر   تیاره  او  جاهل  انسانوژونکي،  تښتوونکي،  غله، سړي  افراطیون،  لنډغر،  ژبې سوداګر،  و  قوم  د  فاسدان، 
شاتګپال، چې له ګاونډیو استخباراتي مدرسو یې د افغانستان سیزلو فتواوې راوړي ... یو هم ستاسو په لیکنو او ویناوو  

 .، خبرې او عمل( نه بدلويخپل اند، ګړ و کړ )فکر
 

دوی په هرڅه ښه پوهیږي، داسې نه ده، چې تاسو به یې پوه کړئ او دوی به اصالح شي. اصالً د دوی اصالح  
 . ناشونې ده او پر ایډیولوژیک تحجر اخته ناروغان د بدالنه وړ نه دي

 

وي. ریښتینی او بنسټي بدلون خلک زموږ موخه او مخاطب باید خلک، پرګنې، حقیقت پلټونکي ځوانان او ټولنه  
 .راوستالی شي

 

که خلک مو د خرافاتو، استخباراتي عقیدو، افراطیت او فساد په وړاندې راویښ کړل او د خپل برخلیک په ټاکلو کې 
 .مو پر خپلو حقونو او مسئولیتونو وپوهول، په هماغه ورځ به د دې ټولو شاتګپالو د واک و ځواک کنګلونه ویلې شي

 

 :ګهبېل
 

تاسو به هیڅکله هغوی ته علمي استداللي قناعت ورنه کړالی شئ، چې د خدای د استازولي په نامه پرخلکو خپله 
واکمني ورتپي او خلکو ته وایي، چې موږ د خدای د حاکمیت ممثلین یو او تاسو باید ځکه زموږ احکامو ته غاړه 

بدلوالی نه شئ، چې دغه ادعا د دوی د واک و ځواک اصلي وسله  کېږدئ، چې دا د خدای حکم دی. تاسو ځکه دوی  
و وسیله ده. دوی دومره ساده ګان مه بولئ، چې تاسو به یې په علمي استدالل دومره بدل کړای شئ، چې واک و  

 . ځواک پرېږدي او شریفانه د پرګنو له اوږو څخه راکوز شي
 

ور نو د خدای د حاکمیت په نامه د ګاونډیو استخباراتو  د دې پرځای که د ولس ملي شعور دومره لوړ کړئ، چې ن
نیابتي شاتګپالو اصلي څېرې وپېژني او دغه علمي باور ته ورسیږي، چې خدای خپل حاکمیت د واک د لیونیو په  
وسیله نه اعمالوي، که خلکو د دوی اصلي څېرې او د راوستلو تر شا یې د نړیوالو دسیسې وپېژندلې، نو ستاسو  

 . هڅو به بریا او پایله ترالسه کړې ويانقالبي 
 

په افغانستان کې سل کاله پخوا د مشروطیت نهضت وګورئ، د ولسي پاڅونونو تاریخونو ته ځیر شئ او هغه څه چې  
همدا نن سبا ستاسو په چم ګاونډ کې پېښیږي، ژور مطالعه کړئ، وګورئ چې د خلکو ملي شعور څومره ځواکمن دی 

راوستالی شي؟ دغه دقت به مو په هڅو کې د انسجام او تمرکز په راز پوه کړي او ریښتیني  او څومره لوی بدلونونه  
 .مخاطبان به مو دروپېژني

 

 !هڅې مو بریالۍ او فکرونه مو روښانه
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