
 
 

 

 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 
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 لوړ ټولنیز شعور
 

 . له پېښو خبرېدل او په پېښو پوهېدل سره توپیر لري
 

موږ له هغو پېښو خبریږو، چې پېښوونکي یې نور وي، ښایي اغېز به یې پر موږ وي او که نه، خو  
 ی.  د پېښو سرچینه او پېښوونکي یې زموږ له ارادې بهر د

 

په پېښو پوهېږو، چې په پېښېدو کې یې زموږ اراده د فکر یا عمل پر بنسټ ځای  موږ هغه وخت  
 ي.  ولر

 

په   پېښېدو  د  او  پېښېدو  په  یوازې خبر شو، ځکه  موږ خبر شو.  وشوه،  چاودنه  لویه  کې  لبنان  په 
څرنګوالي کې یې زموږ پوهې او کړنې )عمل( ارادتاً ځای نه درلود. نو موږ د لبنان پر پېښه ونه  

و، یوازې پرې خبر شو. دلته خبرېدل بسیایینه کوي، ځکه د لبنان پېښه مخامخ زموږ په ورځني  پوهېد
   ژوند اغېزناکه نه ده، ښایي نامخامخ وي، څوک خبر؟

 

بدمرغي دا ده، چې موږ له هغوپېښو څخه هم یوازې خبریږو، چې مخامخ پر موږ اغېز لري، بلکې  
اړه له رامنځته شویو پېښو څخه یوازې خبرېږو،    زموږ برخلیک ټاکي. موږ د خپل ګډ برخلیک په

 .هغه هم ناوخته 
 

ځکه نو هېڅکله نه په دغو پېښو پوهېږو او نه یې د پېښېدو په اړه د فکر یا عمل اراده لرو، ان په  
   دې ال نه پوهېږو، چې ریښتیني پېښوونکي یې څوک دي؟ څه غواړي؟ او اراده یې څخه ده؟

 

یوې خونړۍ چاودنې په اړه هم یوازې خبریږو، لکه د بیروت چاودنه.    شرم دا دی، چې په کابل کې د
توپیر یې دومره دی، چې په دې چاودنه کې مو عزیزان بایللي وي. د کابل یا بل افغاني ښار چاودنه  

  .هم د بیروت په شان زموږ له ارادې بهر ده
 

   حلالره غواړئ؟
 

ېښې وپېژنئ او پرې وپوهېږئ، چې مخامخ  ټولې هغه سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ګډې ټولنیزې پ
 .ستاسو ژوند ورپورې تړلی دی

 

په دغو پېښو کې خپل فکر، عمل او دخپل ژوند، بلکې ښه ژوند، په ګټه د بدلون اراده ورننباسئ او  
 .یوازې د پېښو په خبرېدو بسیایینه مه کوئ

 

 .لوړ ټولنیز شعور د خپل برخلیک په اړه هره پېښه تر خپلې ارادې الندې راولئ، همدا ده 
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