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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٣٠/٠٨/٢٠١٠                              عبدالغفور لېوال
  

 چې په تنګ شي نو په جنګ شي
 

انفکران او لوستي خپل ملي مسؤليت په  يان، رو ېنې په اصطالح فرهن ه، چې  يله وک يليفون کې  ري مې په  مل
ي او واکې سياست يې بد را  . نه غواړي په سياستمدارانو کې شمار شي لوی الس هيروي، چې 

يزه فکر کوم، چې په افغانستان ک . ې سياستونه دومره بدنامه شول، چې اوس هر څوک له سياسي بدنام څخه ويرې
دي، چې د افغانستان د خلکو  يان په لوی الس مکتب لوستي او باسواده افغانان دې ته نه پرې انساتي فرهن يو شمېر 

ي يان بايد له سياست! نه: دوی وايي. په مرګ، لوږه، بې سوادۍ او بده ورځ فکر وک ه لرې وي، يوازې شاعري فرهن
انه سره  ېنې نور بيا وايي سياست کک شی دی او هر څه له  ي،  ي يا کيسه وليکي يا هم کره کتنه وک وک
انفکران دې  م او يا هم دا ووايم چې رو وي، په دې برخه کې زه قطعًا نه غواړم له سياست څخه دفاع وک کک

ي ايي دومره ووايم چې . هرومرو سياست وک ول مسؤل اومکلف خو  اوونو په وړاندې  انتيا د پ تيا او رو د وي
ولو بد حالت ته الس تر زنې کيني ) قصابي( دي او هر څوک چې د خپلو هېوادوالو سالخي  ۍ کې تر  لوږه او په ن

ومان مې نه شي چې دا تقوا يې قبوله شي ي طهارت او تقوا وي نو    . اوبهانه يې هم فرهن
  

ليو سياسي ډلو او مکارو  درې لسيزو:ستونزه واکونو پورې ت ونو، د پرديو السوهنو، په زبر  سياسي نېرن
ل تردې چې سياست د دروغو، چل او تېر ايستلو بل نوم شو، په . سياستوالو خلک د سياست له نامه سره حساس ک

ي، نو مخامخ لوری په تيني چلند وک يله ورته وواييعامو خلکو کې داسې دود شو، چې څوک له چا سره ناري   :
ايي سياست همداسې يو شی وي، خو عملي سياست له دې ملي او انساني ! وره وروره له ما سره سياست مه کوه

ي او عمًال دې په  احساس او کار سره کامًال متفاوت دی، چې څوک دې د خپل ملت او هېواد د ژغورلو لپاره فکر وک
ي، دا  که واييزړورتيا سره د ژغورلو غ پورته ک ي،  ت له شوقه نه، بلکې له مجبوريته کي چې په تن : خو

  ! شي، نو په جن شي
 

 په ساده ژبه عملي سياست هغه دی، چې څوک يا سياسي قدرت په الس کې ولري او يا هم :عملي سياست څه دی
ي لو لپاره عمًال مبارزه وک کتونو رامن ته کول هغه ددې ترمن د سياسي فشار او ريفورميستو حر. ددغه قدرت د 

واکونه يې ترسره کوالی شي انتيا  تيا او رو ولنه او د وي کله . څه دي، چې مدني  نګ هې انتيا غور ايي د رو
ان سياسي قدرت ته ورسوي، خو د دوی ملي مسؤليت اومکلفيت  وي يا خامخا  ونه غواړي چې حکومت راوپر

  . رګ څخه وژغوريدادی چې هېواد اوملت له سقوط، ناورين او م
ي څېرې مسؤلې، مکلفې او مجبورې دي چې د افغانستان د  انفکره او فرهن د افغانستان لوستي، اغېزمن، رو

ي، چې هېواد او افغان انسان له روانې فاجعې څخه وژغورالی شي نګ پېل ک انتيا غور ل بيا د افغ. رو انستان يو 
ېدو  ه غرې ډلې غواړي دا هېواد ) سقوط( راپر يوالې دسسيې، سيمه ييزې توطئې او کورن لن ه والړدی، ن پر څن

انفکرو  ينو لوستيو او رو ي يې ور وسوزوي، په همداسې حال کې  وون ي، افغانان ووژني او  دړې وړې ک
اپه پرې ون يانو له دې ويرې، چې دسياست  ي، د تارک الدنيا ژوند او فنافي الخياالت سوړې ته پناه وړې فرهن ې ه ل

رو او وژونکو ته ور پاتې دی او  وپکوالو، قاچاقبرو، مافيايي سودا ر يا بې رحمه  ولنيز ډ ه سياسي  ده او په دې تو
وته په شمېر ملي او  يوالو جواسيسو ته، هومره چې  يانو او ن وډا يو  پر افغانستان دردمن يا هم د سيمه ييزو ک

  .)در کان نمک رفت ونمک شد( سياستوال هم د دوی د بدنامه سياستونو په بوړبوکيو کې ورک دي او په اصطالح 
  
يانو، متنفذو،   :درېيمه الره  انفکرو، لوستيو، فرهن يو ملي فکري او عملي محور بايد رامن ته شي او د رو

ي، چې ملت له سقوط اغېزمنو شخصيتونو او د نېکنامو سياستوالو نګ سر را پورته ک تيا غور ايي د وي ون   په 
وي خو  واک ونيسي او يا کوم حکومت را وپر څخه د ژغورلو تر پولې ورسوي، که څه هم ونه غواړي چې 

  . افغانستان او افغان انسان بايد وژغورل شي
واب نه لري؟ ولې د همدې  تنو  ېر ملت ولې پريشانه دی؟ ولې د خپلو پو بال کې را څو تکراري څېرو او ډلو په فو

ت په  ايي د يوه منظم ملي جوړ ی، دوی  يانو خپل رسالت نه دی ترسره ک انفکرانو او فرهن و رو که  دی، 
ي، پر حکومت فشار راوړي چې هغه  دننه کې منسجم شي، د افغانستان لپاره يوه علمي اقتصادي طرحه رامن ته ک

ي، افغان انس نګ بايد افغانان له ملي، سيمه ييزو او عملي ک تيا غور ان بايد د پوهې اوملکيت خاوند شي، دوي
ي ي او له دې لومو څخه يې د راوتلو الره هم ورو يوالو دسيسو څخه خبر ک   . ن

ای شي، چې د مبهمو سياسي  ان ورسوي او وک نګ بايد د افغانانو د عامه ذهنيت رهبرۍ ته  تيا غور د وي
ون ون پر لور پرمخت وابونه ومومي او د اصالح او مثبت خو تنو ته يې  و په دې توپان کې خلک وي وساتي، پو



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

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

 

ي نالرې زموږ په نورو بحثونو کې معرفي . او الرې يې ورسم ک دعامه ذهنيت د رهبرۍ د ترالسه کولو لپاره ک
  . شوي دي

انفکره افغانانو غ  ولو رو ته کولو حياتي د درېيمې الرې په دې برخه کې په  نګ د رامن تيا د غور کوم، چې دوي
، نو وطن له السه وتلی بولئ   . او تاريخي وخت دی، که مو دا هم له السه ورک

  : موږ په تمه يو، چې د يو چا له خولې واورو
  

  پای
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


