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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 لو مخکې په ځير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       رنيزىآاحسان اهللا  :ليکوال  ٠٩-٠٣-٢٠١١  ني
 

  د ځينو ستونزو حل الرې
 

ې  ه جوړه آ اغلي عبدالجبار نعيمي په آابل آې يوه غون ه آې يو شمېر  . وهو شپې مخكې د خوست والي  په غون
ېرو، پوهانو  .ولنيزو شخصيتونو ليكوالو او د نظر خاوندانو برخه اخستى وه ، سياسي 

تل  خه اغلى عبدالجبارنعيمي غو ي او له دوى  ون آوونكو سره شريكې آ ې له  چې د خوست ستونزې د غون
ه حل شوي ۍمرسته وغواړي چې دا شان ستونزې د افغانستان په نورو والياتو يا د ن ن  په نورو هېوادونو آې 

 دي؟ 
ولنو ډېرې ستونزې سره ورته دي او  كارېده؛ ځكه د بشري  اغلي نعيمي هيله ډېره پر ځاى  آېداى شي چې د 

ي ه واخلي او خپلې ستونزې پرې حل آ خه   .چارواآي د نورو سيمو له تجروبو 
اغلي نعيمي په خپله وينا آې وويل چې د خوست ډېرې ستونزې د افغانستان عامو ستونزو ته ورته دي؛ خو ځنې 

ې ستونزې هم لري ت، قوميداسې ځان طرز ( خلكو له انددود قبيلوي اړيكو او د- چې د خوست له طبيعي جوړ
ول شي) تفكر و آاله آې. خه سر چينه اخلي او بايد سيمه ييز حل ورته ول ه وويل چې دا  ي چې د ده د مثال په تو

ي، د خپلو مشرانو  ې وآ يو او پوهنتونونو ته الړ شي او لوړې زده آ وون ځينو قومونو يو شمير ځوانان چې بايد 
رونو آې پراته  دي او هغه د غرونو لمنې، شاړې زمكې او بې حاصله رغونه ساتي چې دوى يې خپل په اشاره په سن

 !ميراثي ملكيت بولي او د بل قوم د ځوانانو تېرى نه شي زغملى
 ٢٠١٠ وه؛ خو په ٪٣٠ه  آې د خوست د متعلمينو او محصلينو په شمېر آې د نجونو ون٢٠٠٤ده وويل چې په آال 

ه شوه ٧آې دا سلنه  ي يو ته نه شي تللى ته را  وون  !او په ځينو ولسواليو آې هې نجونې 
اغلي آرزي يا بل هر چا اداره يې ژر . د خوست د والي وينا ډېره خواشينوونكې وه ې چې د  ده داسې خبرې يادې آ

ه نه شي آوالى٥٢-Bنه شي حل آوالى، د امريكا او ناتو  يوال ائتالف هم   دا . الوتكې يې د حل وس نه لري او ن
ت آې غ دري لري، زموږ ورړآى فكر يې نيولى  ولنيز جوړ ې لري، زموږ په  ستونزې زموږ په تاريخ آې ري

خه بل ته لې يو په پوړيو آې له يوه نسل   ! پورې رسېدلي ديږدېدلي او تر مواو دا انددود د پې
كو  خبرې آوو پخوا د خوست خلكو په زمكو او . د خوست د والي د وينا نورو برخو ته نه ځو او په همدې دوو 

لونو ژوند آاوه ي، پوهنتون، روغتون، . ځن وون تنو په ډېرو سيمو آې  ريزانو د پخواني فارمول له مخې د پ د ان
و او تياره اذهانو په ن و ستر اري ژوند، مدنيت، تمدن او پرمخت نه لېدل آېده او خلكو د پ ك،   ۍآلنيك، پوخ س

يو د ژوند قانون و او دوپك. آې ژوند آاوه يو يې د خلكو فكر، وخت، امكانات - مني داسې يوه بال وه چې په پې  پي
ې استخباراتي آۍد سيمې او ن. او وينې په انحصار آې اخستې وې و مينه وال چې په ږ او د اوۍ پ دې مودې د 

ه پورته آ خه  تيا  ي او هغه ولسونه چې بايد په سيمه آې دې مسله پوه دي، هر وخت آوالى شي چې له دې نيم
ي او  وپك ورآ كېل وساتي او آېداى شي چې دواړو غاړو ته  ي، په خپلو آې  د پرمخت او بدلون له پاره آار وآ

وي  .يو د بل وژلو ته يې وه
وپكو سره شاړ ور دىد خوست ځوانان آه نن له  هغه . ې زمكې ساتي، دا په حقيقت آې د دوى د تېر ترخه ژوند ان

ا آونه، د اور نا د توليد مرآزونه، ډېر س لډولس چې فابريكې، د اوبو بندونه، د برې ، آرنيزه فارمونه او د ي پ
ر آې ناست ې شاړې زمكې له پاره په سن و ه نه لري، ضرور به د يوې   وي او د خپل ننني تمدن او پرمخت نور 

 ! نيكه ميراث به ساتي-پالر 
ې او دا وېره يې را مين ته  بۍ په پوهه ودانه ده، ساينسي علومو زموږ د نۍ نبله خوا ننن ېره بدله آ ه او 

خه به ليرې آې وك په موقع و نه خوځي له صحنې  ې چې آه    اوس په ځينو هېوادونو آې د هغه ،اوس. يآ
ې لري رسېدلې چې په ليك او لوست پوهې ته٪١٠٠آسانو شمير په داسې شرايطو آې آه په خوست آې . ي او زده آ

يو ته د تلونكو په شمېر آې آموالى راځي، دا د ډېرې سترې خواشين ول ورته متوجه وون  ځاى دى او بايد چې 
 .شو

و د وزارت مسوولي ن، د خوست هر اوسېدونكى، ولسمشر حامد آرزى، دولتي چارواآي، د پوهنې او لوړو زده آ
ران ږه دا چې موهره مور، هر پالر او لن ول بايد دا خپله اسالمي، ايماني او وطني دنده وبولو چې په خوست او د   

وډافغانستان په هر آلي آې د پوهې  هرې حجرې او هر جومات ته ننواتي ورشو او خپلو مشرانو ته . ېوې بلى آ
ې  بايد په نجونو ږووايو چې مو خه د سباني افغانستان له پاره  و او له هغو  ې ډتعليم وآ ې انجينراني،  راني،  اآ

و ې ميندې جوړې آ  .اقتصاد پوهانې او 



 
 

 
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 لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

اغلي نعيمي په هغه شپه په حقه ويل چې ځنې آارونه په زور نه آې  نه شو آوالى چې د ږمو. يد خوست والي 
يو ته ولېخوستوالو لو وون ت ږو، موې په زور   نه شو آوالى خوستوالو ته ووايو چې هغه د غره لمن ډېر ارز

ي دوى ال تر اوسه د ژوند او . نه لري او هغه شاړه زمكه په دې نه ارزي چې ستاسو بچيان خپلې وينې پرې تويې آ
حل ي او په هغو باندې باور لري؛ خو دا ستونزې پوهې) بد(او ) ه( آې دي چې په خپل ۍفكر په داسې يوه پوړ

ول افغانستان آې د تعليم عامول دي ولنه، دولت او افغانان آه غواړي چې په . الرې هم لري او هغه په  يواله  ن
اوونو او ناورينونو ته د حل الرې ومومي، بايد په افغانستان آې د سواد، ږاو ده موده آې د افغانستان ډېرو ستونزو، آ

ه په آار واچ ې او تعليم له پاره پان ي چې د نوي مدنيت او پرمخت د پوهې زده آ ه وآ ېوې د افغانانو ډوي او ه
ي چې د افغانستان ستونزې د حل يوه الر لري او هغه د تعليم، لوړو زده  هر آور ته ورسوي او دوى په دې قانع آ

و او علم الره ده او بس  !آ
وك د  وپك ساتي او نه به ډيوه وچ آه تعليم عام او هر افغان د علم په وسله سمبال شو، سبا به نه  اګ د ساتلو له پاره 

رځوي-وك خپله خور خه را آه د .  مهاله او تېرېدونكې دي ستونزې درندې دي، خو لنننن.  لور د تعليم له الرې 
و د برياليتوب له پاره زيار وباسي او فكرونه او  خه د وتلو د ه خوست  د والي په شان بل هر افغان له دې ستونزو 

ې وليدل شي هالسونه سره متحد شي او په   د اذهانو د بدلون له پاره جهاد وشي، يقين دى چې ژر به د پرمخت ن
رځياو د افغانانوسبانى ژوند به تر ننن كلى او بختور و   . دا 

  
 پای
 

  


