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 2۰1۱۱11۱۰1          آصفی خوشحال
 

 کوې تیروتنې ولې متفکر
 

 کارپوهانو د. شي تیر خاطر په ارزونې د مراحلو بیالبیلو له باید متن خبرو د ولسمشر د
 د او وي، فهمه عام یې کلمات او توري والړې، حقایقو پر باید خبرې ولسمشر د باور په

 متن لیکلی وینا خپلې د ځلي څو په باید ولسمشر. وي شوی ارزول کره باید یې متن خبرو
 تر کړي ډاډمن والي کره په ځان باید یې وړاندې ویلو له ته خلکو او ولولي سره ځان له

 د ولسمشر د توګه عمومي په. ونشي اشتباه بله یا لفظي کومه ترې وړاندې پر خلکو د څو
 :وي ډوله دوه په متن وینا

 په مسایل نظامي او فرهنګي ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، چې ډول هغه متن د وینا د: لمړی
 او کارونو د حکومت د ته خلکو ولسمشر چې دی متن هغه وینا د دا. نیسي کې بر

 ښاغلی خوشحال آصفی       .ورکوي معلومات اړوند پروګرامونو
 کې متن وینا د ډول دغه په. وي اړوند موضوعاتو عامو بهرنیو او کورنیو د چې ډول هغه متن د وینا د: دویم

 کوي خبرې اړوند ورځو مذهبي او ملي نورو هم یا او ورځې خپلواکۍ د کال، نوي اخترونو، د ته خلکو ولسمشر
 ډول دقیق په متن وینا د ولسمشر د څو ولري شتون کارپوه یو توګه په لیکونکي بیانیه د باید کې ماڼۍ ارګ په

 ټولنیزو د هم لخوا ټولنپوه د باید بیا شي تیر مراحلو بیالبیلو له ارزونې د متن وینا د ولسمشر د چې کله. وارزوي
 د هغوی د او جملو کلماتو، د متن د چې دی مکلف ټولنپوه شي، ارزول و سره نیولو کې نظر په شرایطو او اصولو

 سره ارزونکو او لیکوال له متن د اړه په اغیز مثبت او منفي د کلماتو د متن د ټولنه په او وکړي تحلیل اړوند وزن
 دکماتو متن د ته ولسمشر چیري که کړي، تکرار ځلي څو سره ځان له متن یاد ولسمشر باید وروسته. کړي شریک

 کره له چې کله کړه، شریکه سره ټیم ارزونې او لیکوال له یې مخکې تر مخکې باید وي پوښتنه کومه اړوند جملو او
 . کړي وړاندې ته ولس دې بیا نو شو ډاډه پوره یې والي

 په عاشورا د کې جومات جامع او حسینیه( ص) اکرم نبي د کې لوېدیځ په کابل د وړاندې ورځې څو غني ولسمشر
. وباله «لمسی خدای» د( رض) حسین امام لمسی،( وسلم علیه هللا صلی) رسول د مهال، پر ګډون د کې مراسمو
 تعالی هللا رضی حسین امام حضرت ’خدا نواسه»’: وویل لوسته، وینا خپله یې څخه پاڼې لیکلې له چې غني اشرف

 له ولسمشر د.…«آموخت جان به را ردیبپایم و شجاعت فداکاری، ایثار، درس روز این در فداکارش یاران و عنه
 توګه په بښنې د غني اشرف دمحم. وشوې نیوکې پراخې غني اشرف پر کې رسنیو خواله په وروسته تېروتنې دې

 له سره. وشوه تېروتنه لفظي کې وینا اړه په نمانځنې د عاشورا د چې څرګندوم ته وخلک ټولو افغانستان د»: وویل
 ویرژنو حسیني له او بښنه څخه درګاه له تعالی هللا د کېږي، بښل تېروتنې ډول دغه لحاظه شرعي له چې دې

 غني رفاش. دي کړې تېروتنې ورته هم پخوا ولسمشر اساس پر راپور د پاڼې ویب شهادت د.«غواړم معذرت
 اهمیت ډېر وروسته څخه احادیثو نبوي له چې کتاب هغه»: و ویلي مهال پر وینا د ته غونډې یوې کې تاجکستان

 لکه. کېږي ګڼل کتاب معتبر ټولو تر احادیثو د سلم و علیه هللا صلی رسول د بخاري. «دی شریف بخاري لري،
 بیالبیلو له لپاره ارزولو د او لیکلی شي نه کس اديع کوم سر خپل په متن ولسمشر د چې وشوه یادونه پورته څنګه

 کوي؟ تیروتنې او غلطیانې اشتباهات، سهوې، کې ویناوو په ته خلکو ولسمشر ولې بیا نو تیریږي مراحلو
 د ولسمشر د. لري سره ځانه له افتخار متفکر دویم د نړۍ د چې کوي تیروتنې لفظي کې حال داسې په غني ولسمشر

 هم هغه او وشي، تیروتنه ولې څخه متفکر دویم له نړۍ د چې کیږي پیدا پوښتنه اوس وروسته تیروتنو شویو یادو
 لیکلو د متن وینا د ته ولسمشر چې شي پوه غواړي ولس وي؟ اړوند پورې مذهب او اسالمي په چې تیروتنه داسې

 کوي؟ مخامخ سره غبرګون د الس لوی په ولسمشر چې دی څوک مسول ارزولو او
 سلهاو په یې یو هر چې لري خاوندان قلم د او ادیبان لیکواالن، ډیر لري، سالکاران شمیره بې کې ارګ په ولسمشر

 لفظي داسې لري؛ سالکاران لسګونو په چې متفکره دویم له نړۍ د ولې بیا نو لري تنخواګانې میاشتینۍ افغانۍ زره
 ونشي تیروتنه داسې باید سطحه په ولسمشر یو د خو دی نه يخال تیروتنو له انسان چې ده سمه دا شي؟ تکرار اشتباه

 متفکر دویم د نړۍ د چې ولسمشر داسې بیا او راولي الندې پوښتنې تر حیثیت عقیدوي او مذهبي یې خلک چې
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 نه ډول دا له کې ویناوو مذهبي په تل ولسمشر هیواد اسالمي غوندي افغانستان د نباید. لري سره ځانه له هم افتخار
 په مقام لومړي د هیواد د ویناوې شفاهي او کتبي ډول هر ولسمشر د ځکه وي، مخ سره تیروتنو لفظي برانیدونکوج

 .شي کیدای حساب خاص یي جمله او توري هر په چې لري اهمیت ځانګړی خپل حیث
 پای


