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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

  م٠١/٠٤/٢٠١٠                            حاجی مها جر
 

ه مارنڅا ؟؟دسالکارنڅا  ؟ که ددب
 برخه ولې ډوبه سوه ؟ئ دسالکار دنڅا لوم

 
تو و دپ ي نک ي پ وپه که دحقيقت نه ستر تو ولوويپ پا ران هيواد افغانستان کي نه يوازې دپ  دقدر دپاره چوپ  

ه ساتلې ده دهغوې همت اوزړه ورتيا دپ وړدې بلکه تو په ، تون قام دهمت شمله ج ه چي که پ اوداېې ثابته ک
ينو .ې نوپه ليکوالې کي ترچا کم نه دېتورزني کي سيا ل نلر ه د ولوپه هکله اوهمدارن  هغوي دحقايقودراسپ

ه لرلې ده دپردي پ له مخه جنايتکارانو واوه بورته کولو کي سترون ن کي يی دډيرومظلوموخل ازونه  ، ددي په 
يوالو، ،يوتربله ول افغانچي په دي الره کی دبينوا .ه ترچارواکورسولي دېاوهمدارن ترن لوې  ،، لراوبر، 

اې او ، تاند، افغان جرمن، تل افغانافغانستان ولې رسينې پرخپل  . خپل مسلک دستاينې اهرکلې وړدي  اونوري 
دولس دمشکالتو،  ،، روغيتائژ، تکنالو ساينس ،، نوواوتازه مالوماتو، ادبياتو، تاريخ، سولېدوی نه يوازې داسالم
ه  ،شعرونو، دمجبوروليکواالنو دليکنودمظلومو شاعرانو د تنودزړه اوازونوپه نشرولوکی فعاله ون  دزړه سواندو پ
نده مالوماتو په نشرولوکی  او خيانتوپه رسواکولو  دناترسواوي باکه واکدارانودغال او لرلې ده ورسره ېې ډيرهي

يديپروخت خپ  او سترخدمتونه و.  روني ک توويپ پا ې زموږ  دومره خدمت چي پ ه موده کي ترسره ک  په ډيره لن
وکي هم ندې دربارې ه مارانوپه پي ي او  چاپلوسانواودب  واکدارانو کرم ؤ چي زموغافلو دادخداي فضل او  ک
تنوپرکلو تراوسه ترون او  دپ و واک ند ې موندلې که نه اوس به دلوې پکتيا دلويوغرونو ن دمحمد کل نورې  او وبان
و توپرمخ ناړې توکلې دقبرکا کاره  خبرياالنوهم زړورو او ددي په خن کي ليکواالنو. دپ انه   په خپل وارډيره مي
يده ې . ولس دناخوالونه باخبره ساتلې دې دسرپه سودا ېې خپل ک ني وړې ستون ن  وتر ي ولو  هم   خوددي 

ووحثيت ت سته چي وهونکو ويب پا کويادونه ه هم زيان رسوالې سې ددي چوپ و  م چي هغه نه   زه غواړم د  وک
تنو  بلکه په اخرې تحليل کې بيرته موږته  ئرسولې يی د عزت ته زيان رسوي او دحثيت او يوازې دپ

ماني و دپي   . کندی کندلې دی چي بايد ورته خاص پاملرنه وک
 

ې  اکنو د: لوم ينو ول تنو په وخت کي  خاينوليکواالنو په ډيرا پ تنو حساساتي شکل ديول له کاندياتورې نه  پ
ه او تون دېمنطق يی يوا دتعصب له مخي دفاع شروع ک ، ولي داورته مهمه نه وه چي زې داخبره وه چي پالنکي پ

تانه اول وطن او يدې دي پ ه ک تنوته  مانه بولم  ؟بيا وپ و اوس پي که موږ په ديريش .  چي هغه کسان پرخپلوک
تانه وليدل اوکلن تاريخ  ه  وازمويل چي چي وطن او کي ډيرپ تانه يی تباه ک  ې بايد يواز زموږ دقضاوت معيار.پ

توويل نه وي  تون په کوموصفاتوسترخوشا. خشکه پ يد ې موږ ل بابا چی پ  بايد دهغي پيژندنې او موږته معرفې ک
تو تون وپيژنونه دپ تنی له مخی پ ريز هم ډير ويلوله مخي سپار توويله جانب ان ه پ تون نه  .ه    خوهي چا پ

يمان کله چي احساسات پريوه ليکوال غالب سي نوبيا ډيرژر ،باله هغه وخت وي  السونه هم مروړې دائ دپ
ان او چي ې ويخپل خل يې پرنامالومه الره روان  کارترکارتيرسويوې  ې  ک  ا د . هي هم الس ته نه ور

وديريش کاله موږ هم د ې شتبا دنابودې  ه معرفې ک ولې يو يوه ورځ غل  و چي بياپورې حيران ي کندې ته غور
و په ان ترې خالص ک ه چل  ه ترداسی احساساتي ليکونو اومعرف.   ی کولوزماپه خيال خاموشي 

                                                                                                                                             .بولم
ې ينو:  دوهم  ل يوه ترجمه ويب پا ې يا ېې ډيرژربيرته لهب او  ، خبر، مقاله نشروې، يوه ليکنه يو .  باسی  کر
ووړو ا که داليکنه ديوه لوړپوړې چارواکي دخرابوخصوص رهارکې . به هکله وې ک و موده وړاندي په نن مثال 

ی   له مخه برده پورته سويوه دپوهني وزارت دلوړپوړوچارواکو دپوهني دريس او ې وروسته هغه له کر  دوې ور
وکي. اوحتي له ارشيف نه هم وايستل سوهوايستل سوه  ې بر) نڅا کاردسال ( يا په دې ور خه په يوه ويپ لوم

ه هپه مطبوعاتوکي ددب داليکنه دهغه چا په هکله سويوه چي زموږ او.  کي خپره سوه پا  مار په نامه  ار د دب
ېمشهوردې توته خدمت ونک تنوليکوالنو ، دې سالکارنه يوازې پ يانوحثيت او او  بلکه پخپله چاپلوسې ېې دپ  فرهن

ول ليکواالن به داسی وېثره عام خل داسي فکرک اک خدمت ته زيان ورساوه تنو.وې چي دا   په داسې حال کي دپ
وکوهم لوړه ده دغرور اندازه دهندوکش او ليکواالنو دډيرو اغلې  .انشا اهللا وې به  او پاميرهم تر لوړو  که چا د 

ي دملې سرود په ه عبدالبارې جهانې صاحب ي پرمخت  هنک اوچي فر. کله جنجالي لکينه کتلې وې پوهي فرهن
ي شخصتونوته اړتيا لرې، وطن پال او، باغرورهانوپه واسطه ناشوني دي، داسرلوړېدچاپلوس تواو. اغلې فرهن  دپ
تنو وې  چاپلوسان درباريان دپس پاته والې ډيرلوې علت دادي چي واکداران او پ اوچاپلوس .  خو

يان تينو فرهن خه در يانو ه  بدوړې  اوسرلوړو فرهن ې په تو اغلې عبدالبارې جهاني   حامد کرزې  دبيل  



 
 

 
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

 

ه ي مشاورينو، داو صاحب ډير ولوفرهن   پيزنې اوداهم ورته مالومه ده چي دجهاني صاحب سويه دکرزې تر
ناه ېې داده چي هغه کلتور او داطالعاتو   نه يوازې چاپلوس ندې بلکه ډيرسرلوړي او تروزيرانولوړه ده ولي 

تون دې ې دخرم کرزې ورته چپراسی توب په دسبب .باغروره پ ، تاسي قضاوت وک ، دپاره به ، رهين هم ورنک
ليدلې وي که دجهاني صاحب دپاره ؟ئ داطالعاتوکلتور وزارت چوک يه  ي نه ديوي ليکنې اويا  دويب پا  کر

تني پيداکوېخبربيرت وپو وته                                                          .ه ايستل خل
ې: الف   ې  داليکنې چي بيرته ايستل کي اويا داچي دفشارتوان نه لرې چي دادواړه .  ياخوامتياز اورشوت ورکول کي

ې     . . .خدمت ته او حثيت  ديوې ويب پا
ه چي :ب  ي  دغه ويپ پا تنې الندي راول  او  اذادي  خپله نشرسوې ليکنه بيرته باسي دويپ پا چي . ېاستقالل ترپو

ه ليکواالن تنې حقايق نه او. بيا تک ې يا خبرياالن ورته ر     لي
وپرليکنو د :  ج و د داسي ويب پا  که حقيقت ونه لرې ولې يی نشروي که ولري نوبيا ولي  .باوراوعتبارکموې خل

وې دې چي مظل يا دې له اوله نه نشروې او ؟پ ې مه ليرې کوې پري ې بيا مهرباني وک تانه چي نشريی ک وم پ
ي هغوي پخپل اصلې رن کي وپيژنې     پرخپلوواکدارانوقضاوت وک

تنو دچاپلوسو :د  و وزيرانو سالکار  زموږ دپ ې نوب الر به وتلې دي که ويپ پاني هم دا او دالسه دستر يا خپله ک
ې تنوچاره وک   . دې خداي پا ک دپ

  
 وسالم

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


