
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 
 

  ۳۱/۱۰/۲۰۱۷         آصف بهاند

 

 نوی ژوند او زوړ فکر
 

یو وخت چیرې چا په ډیر ټینګار اړایستلم چې د ده له خوا یوې جوړې شوې سیاسي غونډې ته ورشم. 
نر، زاړه واړه یې سره ر ا ټول کړي او په یوه سوالي ورغلم، هلته مې ولیدل چې یو شمیر ښځې 

 سالون کې یې کینولي دي.
 

د خپلې خوښې وړ یو پخواني مشرعکس یې پر دیواله را ځړولی او وینا کوونکي په  ؟سیاسي ښاغلي
 د ووایي.و د خپلې مخالفې ډلې مشر ته بد رنوبت سره باید  تر عکس الندې ودریږي ا

 

اړایستلم. هم ، په هماغه ټینګار یې وینا کولو ته چې غونډې ته را وستی وم ه ټینګارزه یې په هماغ
وایم. ند صفت او د مخالف دا څه بد رد وده هیله درلوده چې په دیواله باندې د راځړیدلي عکس خاو

ما ورته کړل چې راځئ زړې الرې پریږدو، پر نوو الرو سر شو. له دې نه هیڅ نه جوړیږي چې 
ته ښکنځلې وکړو، ښکنځلې کول هیڅ چا ته ګټه نه رسوي او نه هم  الندې بل چاد یو چا تر عکس 

 د ټپي وطن کوم ټپ ته پټۍ جوړولی شي او...
 

 دوی ویل نو څه وکړو؟
 

ما ورته کړل چې: که سیاست کوئ، نو نوی سیاست وکړئ، که څه لیکئ هم پر نویو موضوعاتو 
دې پر ځای چې خپل وخت په دې زړو کلیشه  اوستونزو وغږیږئ او تر ټولو مهمه دا چې تاسو د

اي او له موده لویدلو او بې فایدې موضوعاتو باندې ضایع کوئ، د نوي نسل د روزلو په باب فکر 
وکړئ. د هغوی له پاره د زدکړو زمینه برابره کړئ او د نوي عصر د نویو علومو زدکړې ته یې 

 وهڅوئ او...
 

ه غوښتنو سره سم داسې څه و وایي چې د ده د وطن، خلکو که سیاست وال څه وایي، یاید د وخت ل
او ملي ګټو په باب په کې څه تر السه شي، که قلموال هم څه لیکي ، نو د داسې موضوعاتو په باب 
 باید څه ولیکي چې لوستونکو ته په لڼده او هنري بڼه حقایق وښیي او د حل الرې ورته په نښه کړي.

 »:مطلبلکه د نعمان دوست دا لنډ 
 

 ازه میوهت
 
و اونۍ وړاندې راسره په کوڅه کې مخامخ شو. درې واړه اوالدونه یې لکه بې وسلې باډي ګارډان، څ

 مخکې او وروسته ترې روان وو. ورته ویل مې: دې ورځو کې نه ښکارې؟
 

 راوست، را مات شو او بیا یې ویل:هغه، د پرې شوې پښې زور پر فلزي لکړه 
 

 پیښور ته تللی وم. تور زیړی مې دی.
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 نو ډاکټران څه وایي؟ -
 

له ټنډې یې خوله پاکه کړه: ډاکټران وایي دوا خوره. تازه میوه هم ډیره خوره. خو ډاکټران څه خبر 
 دي چې یو معیوب څنګه میوه خوړلی شي؟

 

وکړه، هغه معیوب د تازه میوې په ارمان ساه ورکړې تیره ورځ، څو کسان راټول وو. پوښتنه مې 
 «وه او خپل واړه باډي ګارډان یې یوازې پرې ایښي وو.

 

د ښاغلي نعمان دوست په دې څو هنري کرښو کې زما د اور اخیستي وطن د څو نسلونو د ویر او 
بیا له دې  غمیزې کیسه په لنډه توگه را نغاړل شوې ده، خو افسوس دا دی چې هغه ښاغلی سیاسي؟

 لیکنې او له دې درد سره ډیړ واټن لري، دومره واټن چې ال به پرې خبر هم نه وي.
 

 پای
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