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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک 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

  م١٠/٠٧/٢٠١٠                    غفور لېوال
 

  ولی درېيمه الره؟
  

داسې هېوادونه شته چې هم خواري کوي اوهم فکر، پرمختللي او ماړه هېوادونه دي لکه جاپان، دجاپان خلک 
ر په شان فکر ېر کار کوي او د کمپيو  .خواريک او ذهين دي، د ماشين په 

ينې هېوادونه لکه عربي متحده امارات او داسې هېوادونه شته چې نه خواري کو ي نه هم فکر، خو ماړه دي، د خليج 
نور داسې دي، د دوی لپاره بهرنيان هم فکر کوي او هم خواري ، اروپاييان ورته فکر کوي او آسيايان ورته فزيکي 

اکلي بريد ي ودې له يوه  تل دي) حد ( کار، دغه هېوادونه ماړه دي خو پرمختللي نه دي، پرمخت د فرهن . خه او
ې ده) ج(عربو ته خدای . دغه هېوادونه پراخه طبيعي سرچينې لري داسې هېوادونه هم شته، چې . تيل او انرژي ورک

افغانان فزيکي خواري کوي، ډېر فکر نه . خواري او زحمت باسي،خو فکر نه کوي،خواراو غريب دي، لکه افغانستان
که خو ه ده  ې ۍ هېوادونه په نورو ډولونو هم کوي د تعليم کچه يې   هم خوار دي او هم بې ثباته، له دې اړخه د ن

ېر  ۍ د هېوادونو په  ينې هېوادونه پرمختللي دي خو ماړه نه دي، دوی فکر کوالی شي خو د عربي ن ويشلی شو؛ 
ي. سرچينې نه لري  .يو شمېر اروپايي هېوادونه لکه يونان په دې ډله کې را
سخته خواري کوي او هم فکر کوالی شي خو ډېر ماړه او پرمختللي نه دي يو دليل يې د  نفوس درلودل دي ه هېوادونه هم 

ايونه نيولي  ي  انته لوم ۍ په اقتصادي وده کې يې  ي او د ن لکه چين او هندوستان، دغه دوه هېوادونه خورا چک پرمخ 
يدي، خو چين د سياسي نظام ستونزه لري او هندوستان د نف ورې خه   .وسو او فقر له ستونزې 

ای نيسي،  ينې هېوادونه داسې دي چې نه طبيعي سرچينې ډېری لري، نه ډېر فکر کوي، او نه يې هم خواري 
  .افريقايي وروسته پاتې هېوادونه همداسې دي

 
م خپلو ستونزو ته خه وروسته را يرنو   :د بېال بېلو هېوادونو په اړه له داسې سرسري ان

او که يې کوو نو ( نه خواري کوو . ه منو چې موږ افغانان هم وروسته پاتې يو، هم خوار، هم وران شوي او هم وژل شويدا ب
 .او نه هم فکر کوالی شو، يو خو د فکر کولو مشق نه لرو او بل يې تعليم) ای نه نيسي

په بد سياسي موقعيت کې پراته يواو د خپل موقعيت سياستپوهان وايي چې موږ : دا چې ولې دومره بدمرغه يو، الملونه يې ډېر دي
ت سم نه دی، په قومي ، ژبني، مذهبي او  ولنيز جوړ ولنپوهان وايي چې زموږ  ويشو نو سره ويشل شوي يو، . . .  بلهاريان يو، 

ي، دا م: انتروپولوژستان وايي ې ولنيزه ارواپوهنه همداسې ده چې خواري او فکر کول مونه خو ولنيز عادت دی، چې زموږ  و 
چې ژمی پيتاوي ته ناست يو او اوړی سيوري ته، ل کار کوو، ل فکر کوو او ډېر خورو او ډېرې خبرې کوو، تاريخ پوهان 

ار شوي، انقالبيون وايي: وايي ی دی او فکر و کار ته نه يو وز و کې تېر ک ول عمر په ج موږ مستبدو : له تاريخي پلوه موږ 
ي، ماليان وايياو مرتجع حکومتو اوونو ته يې نه يو پري انيتا پ تيا او رو چې زموږ : نو ويده اووروسته پاتې ساتلي يو او د وي

که نو د خدای) ج(اعمال او نيتونه خراب دي، د خدای ی  ان نه دی خبر ک خه مو  . قهر را باندې نازل شوی دی) ج(له الرې 
يوال وايي ول عمر مرسته او خيرات غواړيچې افغانان تيار خواره دي، کار: ن .  او فکر نه کوي بس الس يې اوږد دی او 
ناه ده چې موږ داسې يو، د دوی سياسي لوبې ددې المل شوې چې موږ خراب او وروسته پاتې يو، : افغانان وايي يوالو  نه دا د ن

ي، دا ي يو، دا د دوی مسؤليت دی چې بېرته مو جوړ ک يوالو خراب ک  مرسته او خيرات نه، بلکې زموږ اوس چې همدې ن
 . . . پرې پور دی

ول داليل سم وي خو حقيقت دا دی چې موږ پريوتي، ژوبل، وروسته پاتې او  ه چې وي، وي به، کيدای شي دا  هر 
  .زخمي يو

 
ي چې د پرمخت لپاره دا) فکر(او ) خواري(عجيبه داده چې په دې ليکنه کې  ومان پيدا کې  دوه کاره په ډېر ياد شول، داسې 

واک(کار دي  ه، سالم او ) فکر، پوهه، تجربه او تعليم( او ) زحمت، فزيکي کار، توليد اوبشري  ه هم موږ وليدل چې  که 
رشپ  ت )سياسي مشري( ديموکراتيک لي ، طبيعي سرچينې، جغرافيايي موقعيت، نفوس او سياسي ثبات هم د پرمخت او م

کي يې  . هماغه زحمت ايستل او پوهه دهلپاره مهم دي، خو د من 
ينو . دا فکر ماته په جاپان کې پيدا شو ی وم، ددغه پوهنتون له استادانو سره مې په  د هوکايدو پوهنتون د يوه لکچر لپاره ميلمه ک

، تکنالوژۍ او پوهې ددغه افسانوي هېواد د پرمخت په رازونو پوه شم ه چې د پرمخت ه مې وک ې ه  .مسلو خبرې وک
او جسمي ) د پوهې پياوړي کول( دغه بېچاره بنده، ډېر ناوخته په دې پوه شوم چې فکر کول ) ج(و کيدای شي زه، د خدایا

ی  ولنې ته د پرمخت الر هواروي) فرد( خواري او زحمت هم و   .پرمخ بيايي او هم 
 

ن توپير  ولنيز پرمخت ترمن د مخامخ اړيکې تر هم شته د فردي پرمخت لپاره د شخص خودلته د فردي پرمخت او د 
انه او ژمنې رهبرۍ  ولنه چې د اشخاصو مجموعه ده، دپرمخت لپاره سالمې، رو اراده، استعداد او توانمندي ضروري ده خو 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک 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

 

که . او مشرتابه ته اړتيا لري هر ملت په هغه حکومت ارزي « : د همداسې مشرتابه د رامن ته کولو لپاره هم خلک مسؤل دي، 
لسمې او » چې لري يې و عرصو کې د پن ۍ کې موږ افغانان په عجيب نامتوازن حالت کې يو؛ په  په دومره النجمنه ن

و، په افغانستان کې د  ۍ ته ننو ينو برخو کې يويشتمې پي ۍ له فکري عصر سره ژوند کوو، خو په  شپاړلسمې ميالدي پي
و ن د  يمدرنيزم او زوړپال دوديال ژوند ترمن وا ر وډۍ المل  کر او   .لنيز 

لي عادت شو د افغانانو په عامه . په سرو ـ شنو انقالبونو کې زموږ يوه جدي ستونزه داوه، چې په کلکه د پرديو په مرستو پورې ت
خه دفاع کوي  ي، بهرنيان به راته پاليسي جوړوي، بهرنيان به را او ذهنيت کې يو باور داسې دی چې تل به پيسې له بهره را

ي،فکر به راته کوي او خواري به هم راته باسي يي، تکنالوژي به رالي   .عقل به را
 

وددې ه کوو، د جهاد، مقاومت، آزادۍ او خپلواک شعارونه به :  په وړاندې به موږ دوه برخې کې يوه برخه به له بهرنيو سره ج
له به خپل خلک وژنو، دوهمه برخه به  و او د هغو په مرسته به نيم مو پر سر نيولي وي او ډېر  د بهرنيانو تر تخرګ الندې ننو

و چې سم خپلواک نه يو او د خپلواک  يدلي يو، په دې به نه پوهې ونيمکله واک چلوو، هغه د خپلواک په نامه هم چې راپا
ي خه اوبه  تنې سرچينې مو هم له نورو بهرنيانو   .ږ سياسي ژوندهمدادی زمو. بس نيم قاتل شوو، نيم مقتول. غو

اماران شي او موږ وخوري ،چې ايا د همداسې دوه  نې لوی لوی ماران او  موږ ته له اوږدې مودې راهيسې دا سودا او دا اندي
پي او مقاومت به دا بل وژني خو په حقيقت کې به  کرونو ترمن به تر کله يو بل وژنو؟ واکمن به د مقاومت بهير  اړخيزه 

تنې صدمه او زيان يري  . ملت ته رسې
ې ترمن  ته ل سوچ نه کوو، د افراط او تفريط ترمن د تعادل خيال نه ساتو او د حل پر » درېيمي الرې« ددې دوه اړخيزه ج

الرو فکر نه کوو، موږ افغانان دعمل اوعکس العمل ترمن تباه شو، پوزيشن او اپوزيشن مو وسله وال دي، دواړه ډزې کوي او 
يترمن يې خلک وژ  .ل کې

وک غ نه اوري او اهميت نه ورکوي تېدلي، يا يې   .د فکر او خوارۍ خلک يا نه لرو، يا يې ل لرو، يا بهر ته ت
وپک او . د فکر او خوارۍ ايستلو خلک همدا د درېيمې الرې خلک دي، چې باالخره به افغانستان ژغوري  ، وک دا وطن په 

يپېسو نه، بلکې په فکر، قلم او خوارۍ جو  .ړې
ي او د قدرمنو قلموالو  ۍ پيل کوو او هيله ده چې هېوادوال مو مالوت ېج ورکولو لپاره د ليکنو دا ل ددرېيمې الرې الرويانو ته د س

ي، په همدې هيله انفکرو نظريات مو پر سمه الره ورسيخ ک   .او رو
 

 ياهو
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


