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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه کړ 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

  م٣٠/٠٥/٢٠١٠                                        عربانى
 

  ونې نوى مېتود دود آړښو  داستاد
  
خه چې له هغې،  آار اخلي ترېآېنكو په پوهاوي وآوه زد  استادان دچې، بېل ميتودونه لريونه او روزنه بېالوښ  
ه ورښودل دي ونكو ته دوهم د يوه عملي آار په ترسره آولو سره زده آ يو  اهللا عليه دا مېتود رسول اآرم صلى. يوه 

 لكه تاسو په داسې ډول لمون وآړئ) صلو آما رايتموني اصلي(چې وايي ، و امتيانو ته ښودلى دىخپلوسلم هم 
ه  ه ډول لمون آوم، خو خبره داده چې چې ما وينئرن خه چې  ور ښو، مثبتو  دله دې طريقې   مفاهيمو په واو 

ې د، يآې آار اخيستل آېترسره آولو  ه استاد   بېل ردانو په وړاندې يو شىآېه عمل شي پداى آېپه تو  جوړ  د شا
ردانو ذهنونه په چ،  غوره اخالقي چلند ترسره آړياو يا يو آړي و د شا ،  شيانك سره له دې مفاهيمو سره آشتر
ندونو، او نا،  د منفي آړنوچېنه دا  ر خه ډآو  ردانو كودرلودون وړه پايلوله زيان   مفاهيمو په ترسره آولو سره شا
خه را په دېانو ستونزه چېآو هزاره قوم او د آېپه بهسودو ، آړيرلي درس وته عم و آلونو   خوا په دغه چې له 
فكر يې  ه را ايستل او د حل په الره باندېحل الره ورت او يوه د ول دې ستونزې اوارد، يآې را من ته آېموسم 
ړ، او وجداني مسوليت دى، ايماني، هر افغان ملي آول د ان ه د چارواآو مسوليت ترېپه   .ډېر دىچا  بل هر  تو
خه شپون هر،  آلكم راع وآلكم مسول عن رعيتهچې،  رسول اآرم صلي اهللا عليه وسلم فرماييچېكه   يو له تاسو 
ول ملت دآينو دولت او چاروا،  مسوليت لريې رم خپلېاو هر شپون د دى يت په غاړه  مسول حديث په اصطالح د 
وك وي آوبك، ترآمن، هزاره،آه هغه از، لري ومره نازآو آه فكر وآړو نن سبا هې .چې او يا بل هر  واد په 

ومره  ود ملي يو،  واقع دىآېشرايطو  ه وړلو لپاره  ه له او د   آړۍ آار آويآورن او بهرنالي د له من من
ويالرېيې وړلو لپاره  خه يې چې،  خليليل آريمد هېواد درېيم چارواآى او د ولسمشر دويم مرستياخو ،  ل  له نامه 

ه درس ورآويآېول  درنه آلمه هم آار د استاد مبارآه اووړاندې  يوه ښاغلي استاد د. ي، نوموړى خپل ملت ته د 
ه  دويواد دهې ي ستونزو د اوارولو لپاره م مرستيال په تو انو د خپل من  سلوك  مور او ميرېدد آوچيانو او هزاره 

ردانو ته د همدېي آېوآړ، په عمل  ه وړلو لپاره له ملي يو والي د   سلوك درس وآړ، دې خپلو شا  تخم يې شيندليمن
ندد . اوبه ورآړياو ښې ته آمياوي سره ر ه  ده په  ړې  د دوو ماشومانو دآېولو سره ماته په آلي او آو  ج
ه چېهغه دا ،  شوهصحنه را ياد م پالر يا مشر آوم ماشو  نو د، ړه وه ماشومانو ج د دووآې آله به په آلي او آو

وك به دي، خپل ماشوم به يې راغلل ورور يا بل  كى آې بل په هغه   دنو د دې لپاره چې نوموړي ستونزې ته د پاى 
واښلو او يا به يې پوړاندې ل و و له دې. رآړهړه وې آومه  خه آومه بله لويه ستونزه جوړه نتر استاد  ، خوشيه  

ه خو يې ل تر، ونه آړ او يا نه شو آوالىوښيارانه او ساده آار  خلكو هغه هي دآل خليلي آه د م  دوي دواد  يوه هې د ل
ه بايد يو منصفانه حرآت آړىمرستيال  ، خو استاد وايي اوربند غ آړى و  سولې اوپه دواړه لوريو به د، اىو په تو

و   را وتلىآې الره  زه په دېچې ه  دآېپه النجه بهسودو   خليلي دچېدم تاريخ ته دا پرېيم،   خپل قوم هزاره په نن
د هېواد لومړى مرستيال فهيم او د ، من آومه النجه راغله انو او بل چا ترير پنجشې آړه، بله ورځ آه دوينه تويې

ې ه بايد وينه تويچې زه غواړم چې صاحب به هم دا وايي  مشر قانونيولسي جر  د،  آړمې د خپل ولس پنجشېر په نن
و سره د  آه دچېملك دفاع وزير ته هم په آار ده  ي نو هغه به وايي  ورد دفاع  خپل قوم د  زه به دچېچا النجه را 

واك په آار واچوم لپاره د مكني  ول هوايي او   شول، دا به د ښوونې يو بد مېتود دود شي نو آه حاالت داسې .ملك 
 آه د، لريه م مرستيال ون خليلي صاحب په شان دوي دچې،  ولس په سر دي وزله قوم اوبېهغه   دخاورېنو  بيا او

خه يېچېل آيپارلمان آوم و ه  خبره يي يوچېشي داى آېنو ،  آړي و استازيتوب آوي دا خبره د هزاره قوم   
ندونې، توب آوي هغوى استازي دچېكه ، ه شيتوجې ر ه له هېچا سره داسې  او  ىآه خليلي د، ه دي الزمې نآه 
يز حل باندېبايد د،  پارلمان آوم غړىآه د يا ، حل الره ورته را وباسي تل لپاره د او د  فكر وآړي دې مسلې په بنس
انو  آړيه  وناسې النجې د نورچېاو قانوني الرو او داليلو قناعت ورآړي   په شرعيته  انوچېآو او يا خو هزاره 

 نه ښايي او ه واچول شي دوى په حق خې دچېنه ښايي ، ي اسناد لري دا خلك شرعي يا قانونچېته دا قناعت ورآړي 
ه واخلي چې خه  واك  واك د .د وخت له واك او  ې هېقيامت تر كه واك او  تى  شوي حه دي پاتېچا ته ن ور

ې )ولها بين الناستلك ايام ندا( چې وايي هللا تعالىا، فرعون او همان ته هم من يې  خلكو تر  دچې دي دا هغه ور
ې وا وښتې او را وا وښتېچې دا وليدل آې  دريو لسيزواړوو او را اړوو، مون په دې ه ډول دا ور په خليلي ته ،  

ړي رول يې ادا آړى واىيوه در  دچېآار وه   هزاره  زوى يې يوچې يې لوبوالى واى  پالر رول يوه داسېد .ېيم 
،  وزلو او اللهانده همدې خوارو، بېمشر به د ولسچې درد آوي  هم لزما زړه خو په دې باندې .چىآويې بل   اودى

  له برآته يې خليلي صاحب هم دويم مرستيال دىچې،  نن په تخت ناست ويچيانو په رايو باندېستړيو او ستومانه آو
  . بي انصافي ؟؟؟ دومره دې قوم په وړاندېاو بيا د



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه کړ 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

 

ړى يآېخبره تلل نورو مشرانو هره  ستا او ستا په شان د! خليلي صاحب ان ،  ارزښت لرياو هر تورى يې بېل او 
ه وينو ستا رعيت پ،  هره ورځ هلته ستا ولسچېاو نورو سيمو په اړه ، جالل اباد، هلمند، خوست، نړوآ ايا تا آله د

ه په ملت باندستا دا آړ؟ وآړهآومه پوښتنه ،  المبيآې وليزه تو ردانو، الرويانو او په  ه اغېزهنه به ستا په شا  ې 
ندونو او آړنو په  ر  ولس نور  يې دا آړېدلىآې لمبو په  او  اور زور واخلي دا بل شوىآېه پايلوآړي، آه ستا د 

ه وي  نو، هم لولپه شي واب    ؟  اهللا پاك او تاريخ ته به ستا 
  

  پای
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


