
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 
 
 

 ۱۱/۰۷/۲۰۲۲                     عبدالغفور لېوال
 

 

 باندې  سته، تیاره او زړه قاعدهر  پر و
 

 درنه ودانۍ درېدالی نه شي
 

 
 :له ما دا پوښتنې و غوښتنې ډېرې کیږي

 

 ولې نه وړاندې کیږي، چې یو څه وکړې؟
 

 چا ته یې وایې؟
 

 حلالره څه ده؟ 
 

 ... خبرې اسانه دي، عمل
 

راځئ، چې نن د دې ټولو پوښتنو د ځوابولو هڅه وکړو، دا هېڅکله په دې مانا نه ده، چې زه دې له خپل فردي  
 .مسئولیته ځان خالصوم

 

 .دا بېله خبره ده، چې زه په یوازې ځان څه کړالی شم، نو هغه به خامخا کوم
 

دغه   راځئ  ټولنپوهنېاول،  نوې  د  یو،  کې  پېړۍ  یویشتمه  په  موږ  ومنو، چې  قاعده  ،   Sociology ټولنپوهنیزه 
په رڼا کې د فردي رهبرۍ زمانه تېره شوې ده. تر  Anthropology او بشرپوهنې Culturology فرهنګپوهنې

 .هم ال نه ده، بلکي ټولنیزه ده Collective Leadership دې روسته رهبري ان ډله ییزه
 

 څه مانا؟ 
 

  .ټولنیزه ژغورنه هغه مهال شونې ده، چې ټولنه له قاعدې روښانه شي، تکامل وکړي او نومهالی شعور عام شي
اعلیحضرت امان هللا شاه غازي، پاچا خان، لږ و ډېر ولسمشر محمد داؤد خان با جرئته رهبران ول، مګر ولې په  

 ژوندوني خپلو اصالحي او پرمختیایي موخو ته ونه رسېدل؟  
 

.  ځکه د ټولنې قاعده تیاره ده، ورسته ده، پر ورسته، تیاره او زړه قاعده درنه ودانۍ درېدالی نه شي او رانړیږي
انګریزانو غازي امان هللا شاه تکفیر کړ، د ټولنې په قاعده کې یې دوښمني ورته پیدا کړه، د پاچاخان نهضت یې په 
بېالبېلو سیاستلوبو او استخباراتي چل ول منحرف کړ او ولسمشر داؤد خان ښي اړخي افراط تکفیر کړ او چپي افراط  

 .وواژه
 

کال راپرځېدنه هم په ورسته قاعده کې د دوښمن استخباراتي نفوذ و، چې د دین   ۱۴۰۰مو کلونو سقوط او د    ۱۳۷۰د  
  .په نامه یې ورسته او شاته پاتې ټولنیزه قاعده ویجاړه کړه او دواړه ځلې یې ملي حاکمیتونه ړنګ کړل

 : د دې علمي فورمول پر بنسټ حلالره دا ده
 

اکثریت باید په خپلو ذهنونو او فکرونو کې بدلون راولي، دوی باید د فکر کولو تمرین پیل څلویښت میلیونه یا یې  
  .کړي، له تکفیره ونه ویریږي او فکر کول، جدال او حقایقو ته رسېدل ګناه او کفر ونه ګڼي
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

 :د بېلګې په توګه
 

 و!!! دواړه ځلې خلکو د استخباراتو په ځریو پسې چیغې کړې، چې موږ اسالم غواړ
 

 هیچا ونه ویل، چې اسالم چا او چېرته وړی دی، چې موږ یې بېرته غواړو؟  
 

 اسالم له چا نه غواړو؟ چاته یې غواړو؟ او ولې یې غواړو؟  
 

دوی خبر نه ول، چې اسالم یې په زړونو او روح کې نغښتی، خو دوی له راولپېنډۍ او اسالم اباد څخه راغوښت.  
 پخپله هم نه پوهېدل، چې کیسه څه ده؟  

 

 . خلک نه پوهېدل، چې اسالم د خپلو وروڼو، خویندو او نویو زېږېدلو ماشومانو په وژلو بېرته نه راځي
 

 کوم نوی اسالم راغی؟ بشپړ راغی که نه؟ او ښایي کومه بله توره ډله به یې ال بشپړ راولي؟ اوس هم نه پوهیږي، چې  
 ! دوستانو

 

 . تر هغو چې قاعده ونه رغیږي، فردي رهبري بې ګټې ده
 

فکر وکړئ، ما یا تر ما زرګونه بهتره افغانان د مخکښۍ یا وړاندې کېدو دعوا وکړه، خلک هم ورپسې شول، پاڅون  
جوړه شوه، خویوځل بیا له راولپېنډې، انګریز یا بل ځایه د تکفیر چیغه پورته شوه او ټاپه پرې ولګیده، له ته الر  

   !کلدارو او ټوپکو سره یوځای غږ پورته شو، چې: " هلئ اسالم په خطر کې دی
 

  نو بیا به څه کیږي؟
 

باید ټولنه ویښه کړو، روښانه یې کړو، ریښتینی پایله دا ده، چې حلالره د ټولنیزې قاعده )بنسټ( روښانول دي. موږ 
 . بدلون هله شونی دی

 

زما پاڅون د ټولنې د روښانتیا او ویښتیا پاڅون دی. د استخباراتي تکفیر په وړاندې ټولنې ته د معافیت ورکولو پاڅون  
خو یو بل نسل به د نویو،  دی. که ټولنه د شعوري تکامل لوړ برید ته ورسېده )ښایي هغه مهال به موږ ژوندي نه یو(  

 موډرنو او نړیوالو افکارو او فورمولونو په کارولو سره په ډېره اسانۍ ټولنه د نېکمرغۍ خواته مدیریت کړالی شي.
 

 . هغه مهال ټولنه پخپله ځان رهبري کوي، رهبرانو ته به یې اړتیا نه وي، یوازې مدیران به یې چارې مدیریت کوي
 

 .انه تېره شوې دهنوره نو د فردي رهبرۍ زم
 

یو ځل بیا یې وایم، زما هڅه له بنسټه د ټولنې راویښول، روښانول او بدلون ته چمتو کول دي، که په دې هڅه کې 
 ! مې ملګرتیا کوئ، نو یاهللا
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