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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                             عبدالفغور لېوال :ليکوال    ١٤-٠٥-٢٠١١  ني
 

  ملي شرم
 

و په وړاندې د ، د ډيرو لمنې يې پر سر راواړولې، خو له بده مرغه دويکي ليکس هم زوروره بال ده بې  ملي 
ي وک شرم نه  اغلي او اغلې شته : ويکي ليکس ويل . پرواي معافيت دومره زورور دی، چې ملي شرم  داسې 

اغليو ترلوړ بريده( ينو پارلماني  ې پريمانه پيسې اخلي او بيا د هېواد د ،)آن د  خه  يو  اون و  چې له  ملي 
يو د اون وړه يې په . جوړولو په نيت خپل کور ورانوي د کور پرخالف د  ي  ا ون ېرې وې چې د  پخوا هم داسې 

رسواي جيب کې ساتله، خو دا به واړه مخبرين وو او که رسوا شوي وای نو دومره به شرمېدل، چې مرګ يې تر دې 
ه ا ي، خو متل دیخو اوس خبره لويه شوې، ډير غ غ نومون. بهتره  م(ه په داسې شرم يادي ،  زه چې نه شرمي

وک وشرموي   .)ما به 
مپه هر ډول خه پيسې اخيستل : ، دا نوې خبره دا ده غواړم ، دلته يوه نوې خبره وک يو  اون چې د افرادو له خوا له 

ه نوې خبره نه ده: وستونکي به وايي ران ل. ملي شرم دی و، نو ولې الهم غ غ !دا خو  ه نو که په دې پوهي  
وو واب ول تنې ته  ئ په دې ليکنه کې دې پو خه پيسې اخلي او خپل کور پرې ورانوي؟ را يو  اون    :خلک له 

ې پرمهال د افغانستان ملي  ې ج يدېدس يو په لمن کې وروغور اون ې له سره اوره پناه اخيستونکو ، دجې د
ا يو په خاوره کې سر خوندي کاوهافغانانو د  ي هم ، لپاره موږک نه نيسي) ج(هم د خدای، نو پيشو خو هسې ون اون

ه ولو اوهم يې زموږ له غمه نه وو م ان ساته او موږ يې جن ې وې، هم يې  ې ه کې يې ډيرې  ، زموږ په ج
ملولو انته را ې رانه شو د. موږ  روي يرغل دوی ته اسانه په الس وروستو؛ په دې دوه نيمو لسيزو کې يې زموږ 

و راننباسلې، د اوږدې  ې يې په ستر ې او خپلې  کېچ يو تاوان موږ ته دا وهيرې ک و مودې ک يو  اون ، چې د 
ای  و  له يې د دين، مذهبزموږ د  و ، قوم او يا هم شخصي او ډلييزونيوه او ډير  ې تر پ و په نامه افغاني  و 

ې    الندې ک
کاره يې وايي اغلي چې په  ه نه پيژنو: شته داسې  و په نامه کوم  که چ! موږ د ملي  يو دا  اون ې دوی پر 

کاري ،داسې پلورل شوي انفکرۍ يو فلمي اک  و چېلنجول ورته د رو ه دا هم نه . چې د ملي  خو اصلي ستون
ه تر د. ده یې ژوره ده او هغه دا چې موستون ، چې خپل بچي داسې په غي کې ږ افغانستان دې ته نه دی جوړ ک

اغلي يااغلې. ې ونه پلورل شيونيوالی شي چې په پرديو باند ي، د ،دا  ې تر خپلو غوره  دې لپاره د  چې د پرديو 
ې په نورو وپلورالی  وي چې د هېواد  ر ان سره د تملک عاطفي دوی له افغانست. شيافغانستان تذکره په جيب کې 

ون نه لري ونو  د. ت ي او موږ په دې نه يو بريالي شوي، چې ددوی په ر ر يو شيدې  اون ونو کې د  دوی په ر
و و موږ بايد. کې افغاني شيدې جاري ک ه ک   .د بيا افغاني کيدو يوه دوره بشپ

  :درېيمه الره
او کې ددې شعور عامول  تيا په پ ور: ( مهم دي چېد وي ې هره (او ) همدا هېواد به مو يا کور وي او يا  ې د 

ه دافغانستان لپاره   ) !ه
ن د تيا ملي غور و پر .  بايد ملي شرم خلکو ته وروپيژنيوي خه دهيواد د ملي  يو او پرديو  اون دوی بايد له 

ي ينې او داس. ضد دکولمو غوړول او دجيبونو ډکول ملي خيانت اعالن ک ي، چې  انتيايي بهير پيل ک ې يو رو
ي دې او دايه تر موره مهربانه ونه  وی تر خپل هيوادواله ن اون   .اغلي او آغلې، 

ايي افغانستان د د ن  ي دې تر  ان پورې وت ايي په . دې وړ شي چې خپل بچي د تملک په اړيکې په  دوی 
ای شيهمدې ملکيت پر بنس  افغانستان کې ملکيت ولري او د ينې د همدې ملکيت له ژوند وک ينې  وندې   ،

يو و اون ان پر  ان برکته بيا  ينه پلوري او  يار سرکار .  د همدې وطن ک  د خپل ملت هغه دی چې) حکومت(هو
ولو لپاره کار واخيستالی شي او دغم په کور دننه وخوري خه دهغوی د م پرديو له احتياجه  ، د وطن له امکاناتو 

ای شييې خال ولنيزـ کولتوري ډاډ. ص ک يپه کور دننه داسې  ی من ژوند چاپيريال ورته برابر ک اون ، چې بيا يې 
ايي . د دين، مذهب، اقليت و اکثريت ياکومې بلې عقدې په نامه تېر نه باسي اوونه  انتيا پ تيا او رو په دې اړه د وي

  :دا چارې تر سره کا
ې پر نورو پلوري، دهغه چا لپاره، چـ ملي شرم١ ي د. ې د هېواد  ايي پای ته ورسي   . معافيت دوران 
ايي بيرته راپر کور شي٢ وال     .ـ ک
ي٣ خه عامه ذهنيت پاک ک وال کيدو له ويرې    .ـ دبيا ک
ور۴ وـ همدا هېواد يا کور دی يا  انته پخپله جوړ ک ئ همدا هېواد  ای نشته ،را   .، دافغان لپاره بل 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ايي هر۵ ای شي، چې که ـ  و افغان په دې ډاډه ک ان دې هېواد ته په زړه سوي کار وک خه  ، نو له همدې خاورې 
ان ومنو ه اخيستلو ملي شرم پر  خه د  والی شو، دې ته اړتيا نشته چې له پرديو    .م

ی د خدای د۶ اون ه نه راکوي ـ هي  ي الندې پرتوګرضا لپاره موږ ته  ن ريوان ت را    . رانه باسي، که د
يار خبردار   !هو

  
  پای

 
 

  


