
 
 

 

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

        
 ۷۱/۹۰/۲۰۲۲                   عبدالغفور لېوال 

 

 (Narrative) د یوه غلط خو ریښه یي روایت
 

 د بدلون اړتیا
 

 : افغانان، چې غواړي په سیاست کې له چا سره ژمنه وکړي، نو درته وایي
 "!زه قربانۍ ته حاضر یم"

 . سیاست کې قرباني ته نه، بلکې عقالنیت او یووالي ته اړتیا دهحال دا، چې په 
 ( قرباني)

 . همدا ناسم روایت دی
 . افغانان ډېرځله د دې پرځای، چې د عقل ومني د احساساتو ښکار شي

د عقل او منطق غوښتنه یوازې قرباني نه ده، )قرباني( هغه هم د زړورتیا تر بریده ګواښ پرځان منل یې روستۍ  
 .هچاره د

تر قربانۍ وړاندې یووالی، اتحاد او سره راټولېدل مهم دي. زه هغه ولس ته حیران یم، چې قربانۍ ته حاضر دی، خو  
 .له څلوېښتو میلیونو څخه یو لک کسان پر یوه الر نه سره ځي

 . دغه حقیقت ته په کتلو یا د قربانۍ ژمنه درواغ ده او یا موږ خپل لومړیتوبونه نه پېژنو
مبارزه د ژوند لپاره ده، چې د انسانانو د ژوند شرایط ښه کړالی شي، په دې الر کې قرباني ته نه، بلکې  سیاسي  

 .معقولو طرحو، یووالي او ټولیز )جمعي( ځواک رامنځته کول حلالره ده
 : همدا اوس ډېر خلک وایي

 . ه زغم وتلی دیجګړه د حل الره نه ده، همدغه خلک دا هم وایي: روان استبداد و حاکم وحشت هم ل
 . چې ترې وپوښتې، نو څه باید وشي؟ بېځوابه دي

حلالره پر یوه ملي روښانفکره بهیر کې د میلیونونو ویښو او روښانه افغانانو راټولېدل، انسجام او ملي مبارزه ده،  
ه هم له بهره چې د ملت ټولیز فشار رامنځته کړي. دغه فشار ته نه ټوپکساالر سکټاریست جنایتکاران د ټینګې دي، ن

 .راتپل شوي ترهګر
تر یووالي، عقالنیت او تفکر وړاندې قرباني ته حاضرېدل، یا درواغ ویل دي، یا منافقت دی او یا هم حماقت او وچ 

 .احساسات
 :دا به لږه سخته وي، خو راځئ چې پیل یې کړو، د تاریخ دغه غلط او ناعقالني روایت بدل کړو

 : رید ته ورسېدئ، چې درنه وویل شيهرکله چې په احساساتو کې دې ب
 "!زه هرې قربانۍ ته حاضر یم"

 :همدغه مهال ژبه بدله کړئ او ووایاست
زه یووالي ته چمتو یم، زه له خپلو همفکره افغانانو سره څنګ ترڅنګ پر یوه الر روانېدالی شم، زه غواړم ژوند 

بلکې په لومړي قدم کې په یووالي، عقالنیت او ګډه   وژغورم، نو باید ژوندی پاتې شم او د دې راز په قربانۍ که نه، 
 .مبارزه کې دی

په یوه هدف، په یوه غږ سره  نیم میلیون یوځای، پریوه وخت،  میلیونو څخه یوازې  له څلوېښتو  تاسو خو یو ځل 
 :راووځئ او غږ پورته کړئ، چې

بیرغ، له نړۍ سره د ملي ګټو په محور موږ خپلو لوڼو ته ښوونځي، یو ولسواک ملي حاکمیت، اساسي قانون، ملي  
 ! دیپلوماتیک علمي تعامل، ډوډۍ، کار او خپل اساسي انساني حقونه غواړو

بیا وګورئ، چې د تسلیمۍ څومره وسلې به مو پښو ته وغورځول شي او څومره مستبدین به مو پر السونو ښکل 
 !کړي
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