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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 لو مخکې په ځير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئرالي

  م٣١/٠٨/٢٠١٠                                 ابراهيم نعيمی:ليکونکی
  

  زموږولس چاته وژاړی؟
  

ی چی دهيواد اکنو څومياشتی کي ی د ولوښارونوکی دولسی جر ورونه د په   او شعارونو ځانګړو لپاره غ غ ان
ونودځان لپ هرنوماند. په مختلفو ځايونوکی ځوړنددی په ليکلو رنګارنګ وعدو دولس سره د په موخه  دخپلولو اره دو

ران کاردی مهمه نه ده چی په راتلونکی کی  لپاره دا ولی دنوماند. داسی څه ليکلی دی چی دعهدی څخه وتل يی ډير
ی غړيتوب ترالسه کړی څه کوالی شی که نه؟ ولی دامهمه ده چه د خبره  البته دا. راتلونکی دوری دپاره دولسی جر

ی  لپاره د غواړی دهيواد ه سواندی خلک زيات شتون لری چی په رښتياعامه نه ده، په هيوادکی زړ رښتينی چوپړ ه
 زموږ. پالنی موخی ته ځان ورسوالی شی دحاالتوکی داسی دهيواد ولی ستونزمنه ده چی په روانو. ړندی کړی
ی چی له کومه ځايه څخه يی پيل کړی ران هيواد په اړوند  اکنو  دزه دلته. دومره ستونزی لری چی سړی نه پوهي

اکنی  يوه رښتينی کيسه ليکم او ی  دم چی څنګه به په داسی حاالتوکی ولس دولسی جر قضاوت تاسولوستونکوته پري
  رښتينی وبولی؟

ليفون کی پوښتنه راڅخه وکړه چی غواړی خپلی کورنی ته تذکری واخلی ايا  څوورځی مخکی می يودوست په 
ی د. ډاډه زړه ورته وويله چی ولی نه په ډير داچاره به امکان ولری؟ ما وخت هم دی،  اکنو اوس خودولسی جر

افرين  مامورين به ډيره مرسته درسره وکړی او کيدای شی چی اړوند. ډيره اسانه ده، بلکه اړينه هم ده داچاره نه تنها
اکنوکی دبرخی اخيستلو به هم درته ووايی ځکه د  يوډول تياری ښودل لپاره تذکری اخيستل په اوسنی وخت کی په 

ی، که څه هم څوک تذکره دبلی موخی لپاره اخلی اداری ته  په واليت کی دتذکری ورکولو دوست می دهلمند. کي
. هلته والړشی سيدونکی ياست، بايد رشک دولسوالی او د هلته يی داسی جواب ترالسه کړ چی تاسو. مراجعه وکړه

رشک پرلوری روان شوه ی لپار. دوی هم د لپاره يی  اوالدونو د تذکری غوښتنه کوی، او د ه دپالرهلته يی دښ
هلته  دواليت دی، نو اوالدونه يی بايد کندهار وويل شی چی ميړه يی د په خواشينی بايد. تذکری غوښتنه کوی دميړه د
ردانی پوره . والړشی ی چی جريان لری) ٢٠(داسر که څه هم مادځينودوستانوڅخه غوښتنه کړی وه چی  .ورځی کي

رانوپه کرايه هم ډيری روپی  تر وکړی که نه چی څه معامله به ورسره شوی وای؟مرسته ورسره  اوسه يی دمو
يوه ورځ . دومره ستونزه نه ده ورکړی وه چی دا لګولی دی، زه اړيم چی مالی مرسته ورسره وکړم ځکه ماورته ډاډ

ه دڅه لوړمقام دوست په يوه دولتی اداره کی  زما. می په هغه سيمه کی خپل يودوست ته تليفون وکړی په پرتليزه تو
يله می و. خاونددی  کوونکو دولت دکار ماارويدلی دی چی د ( ؟رته وويله چی داولس چيرته والړشیپه ډيره 

دناسالمو کړنواوبډواخيستلو په خاطر خلک دستونزود حل لپاره دطالبانومشرانوته ورځی چی ستونزی اودعوی يی 
واکی مراجعين ډيردی اونورزمادوست داسی پل) ورته خالصی کړی  ولی نوموړی به يی ...مه راته وکړه چی 

دايی هم وويله چی  دوست می تيری ستونزی راته بيان کړی او. نن سهارتيلفون زنګ وواهه. کارورته خالص کړی
زه ددی ستونزو حل .... ولی دسيمی ملک څوورځی مخکی ووژل شو .اوس بايد يوملک پيداکړم چی السليک وکړی

که . خلکوناره واوری چی په خپل هيوادکی بيګانه دی افغانستان د جواب می داوه چی خدای دی د لنډ اجزه کړم اوع
که تذکره غواړی دومره ستونزی ورته جوړی دی چی حل يی  تذکره نلری، ښکاره ده چی دقوانينوڅخه تيری دی او

رانو کرايی او.ناشونی ښکاری تونه دي تليفون کولو ماته د يوازی دمو ومعمولی هيوادوال توان نه ورباندی لګ
ی   :غواړم په هيوادکی داډول ستونزوته يوه ځغلنده کتنه وکړمه . رسي
کليوالی . کلنی جګړی هرڅه دعادی حالت څخه ايستلی دی) ٣٠(مشران په دی باندی پوره خبردی چی دهيواد ډيرل

ی خو ه کچه په ځانګړی ډول په کليوالی او خلک تذکری لری، ښ تنی او په ډيره ل . ياغرنی سيموکی تذکری لری پ
نواړينه خبره ده چی په داسی . شميره په داسی سيموکی په هي کی حساب شی کيدالی شی چی دتذکری درلوونکو

ولنی دعينی شرايطو حاالتوکی د ځانګړو  دهيواد زموږ. بسيطی الری پرانيزی بنس اسانه او پر دولت مشران د
حاالتوکی  په تيروجګړه ايزو. يانوراسناديی څوک نه ساتی هغه تذکره اوډيری خلک نالوستی دی، که يی پالرمړوی د

تی په حالت کی وه، نواسناد او چی خلک دبمباريو م چی له يوی . به يی چيرته ساتلی وی جګړوڅخه دتي زه نه پوهي
اکنو خوا ی وکړی ناری او د ډون ورپک  بډو چارواکوته د چی دمرګ ويره يوی خواته او. سوری وهی چی خلک 

م چی ولی زموږ.  بله ستونزه دهورکول دوی طبعی حق چی  لپاره د واکداران تراوسه هم د خپل هيوادوالو زه نه پوهي
هم  لپاره او ژغورولو د دابس نه ده چی دهيواد ايا. بډی ورکړی دغه حق لپاره هم بايد د دی هيواددی نه ورکوی او د
ت لپاره په ميليونو اوسنی واکدارانو د انو زلميانو، پلرونواو د زموږ. زلميان قربانی شوه دپاي باندی  په وينو نيکه 

ران هيواد ی يی په اثبات ورسوی چی د زلميان او هره ډبره لړلی ده ولی بياهم بايد د ن دی دی هيواد ښ زه . استو
م چی پردغه نظام دکومی دموکراسی او يله کوی چی خلک  نه پوهي دم، ولی بياچارواکی  ي ياانسانی عدالت نوم ک

ی چی دغه چارواکی ولس مجبوره کوی چی ! درواغوخبری دی که داهم د وا. پاڅون کوی يی پرضد داسی معلومي



 
 

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

 

ړی چی دوی په مختلفونومانو د بهرنيانو ولی کړی او جګړه و په بهرنی بانکونوکی يی ذخيری يوڅه  څخه روپی را
  ......زياتی شی اونور

   . په اطالع ورسوم ددی کيسی پايله به هم ستاسو. داوه يوه رښتينی کيسه ده
څنګه ديومعمولی ژوندالری چاری  څخه پوښتنه کوم چی داولس چاته وژاړی، چيرته پناه يوسی او ستاسوهيوادوالو

   .ولټوی
  په درناوی

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


