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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۰۱/۲۵

محمد حکیم محبت

د راتلونکو ولسمشریزېو ټاکنو په درشل کې
درنو ځوانانو ته څو لنډې سپارښتنې
د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو په څرګندیدو سره د مجازی دنیا د اتالنو او په تیره بیا د فیسبوک چلونکو
بازار یو وار بیا په تودیدو دی.
خو مخکې له دې چې په دغه اخ و ډب کې راګیر شی هیله ده دا څو ضروري ټکي له یاده ونه باسئ
د هر څه وړاندې پام کوئ چې د بل چا د بیځایه درنښت او یا هم سپکاوي په هڅه کې د خپل ځان عزت تر
پښو الندې نکړی
د هیچا په توصیف او تنقید کې افرا ط او اغراق مه کاروی .یعنی د یوه چا نه فرشته او د بل چا نه شیطان
مه جوړوی .د احساساتو سره چې تفکر نوي نو ،سترګې ړندیږي او غوږونه کڼیږي .د ټولنې په سطح
تعصب او کرکه خپریږي.
په تحسین کې د حد نه زیاتوالی او د ډیرو لوړو القابو کارول داسې ښکاري لکه چاته چې د هغه د اندام نه
لویې جامې ورواغوندې.
د بې سندو او د بې هویتو سرچینو د تش په نامه خبرونو او پیامونو د بیا خپرولو څخه ډډه وکړی ,ځکه
چې د درواغو او ګونګسو خپرول تر ډیره حده ستاسې اعتماد کموي.
په الفاظو کې مو د ادب او اخالقو چوکاټ ته په کلکه پام کوی ,ځکه ستاسې الفاظ ستاسو د شخصیت او د
پوهې کچه بیانوي.
د مطالبو د خپورولو د مخه او همداسې د هرو شننو او نیوکو د لیکنو او بیان نه وړاندې ,ځان سره د هغه
هر اړخ ته یو ژور نظر وکړی .که مو پکښې منفي او نیمګړي ټکي .وموندل ,د خپرولو څخه یې ډډه
وکړی .د عجلې کار ډیر وخت د پښیمانی المل ګرځي.
ستاسې نظریات او تحلیالت باید چې منطقي او عقالني بنسټ ولري .هر هغو بحثونو کې چې په هغو کې د
چا شخصیت ,قوم او یا مذهب ته توهین کیږي برخه مه اخلی.
تجربو ښودلې چې دا د مطلب ائتالفونه او تړونونه ډیر کمزوري او ماتیدونکي دي .یقینا ً چې مونږ به د
ټاکنو تر نیټې پورې د ډیرو بدلونونو ,نوو اختالفاتو او نوو ملګرتیاوو شاهد وو .په ننني سیاست کې په
تیره بیا په افغاني سیاست کې دوستي او مالتړ شخصي اهدافو په نظر کې نیولو سره د معامالتو په اساس
کیږي .نو تاسې چې د کومې مادي ګټې .تمه نلرې ,بې مزده د چا د دفاع وکیل رول مه لوبوی او د چا بې
مکافاته ویاند مکیږی.
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