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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

  م٠٦/٠٥/٢٠١٠                          حبيب مايار
 

ولو لوى جنايت ۍ تر    د يوويشتمې پې
  

ولنې ستونزې اوارې آآه چېرې غواړو چې د مسلمان امت  ، نو آوالى شو چې هغه د علم او پوهې په او اسالمي 
خه نه شو آوالى چې يا خپلې او يا هم د نور امت ستونزې  و، خو پرته له علم او پوهې  پراختيا سره اوارې آ

و ود حضرت محمد  .اوارې آ علم زده : ژباړه) اطلبو العلم ولو آان في الصين(فرمايلي دي، ) ص(زموږ لوى الر
اى فرمايي،  ه په هر مسلمان ) طلب العلم فريضه على آل مسلم و مسلمه(آه په چين آې هم وي، بل  د علم زده آ

ې فرض ده   .نارينه او 
ولنه د پرلپسې جخو  د خه لرې پاتې شوې اوعلم او پوهې  دې لوى نعمت لهو له امله  له بده مرغه زموږ افغاني 

ولنې ډېره برخه و له امله مو د  همدا المل دى چې اوس زموږ ډېرى .  بې سواده او نالوستې پاتې شوېپرلپسې ج
ي ورانوي وون يو د الس اله دي او له همدې امله  ينو آ ي او يا هم د  ت نه پوهې ، استادانو آسان يا د علم په ارز

واښ آوي، په معصومو نجونو تېزاب پاشي او يا يې مس ۍ مته  ولو لوى جنايت دىآې وموي، چې په ننن ن . دا تر 
ي خه نه شي آوالى چې پرمخت وآ ي چې پرته له علم او پوهې  ۍ په دې پوهې وله ن خو . كه چې اوس 

و سره مخ دى او  يلت افغان ميوازې زما وطن دى چې له داسې پې ې خه هره ورځ آ و    .له دې پې
و آل ې وليدل شوېپه دې تېرو   په آندهار آې په نجونو تېزاب وشيندل شول، په پروان او .ونو آې ډېرې داسې پې

ان او نورو ډېرو واليتونو آې  از له امله مسمومې شوې، په فراه، آندهار، ارز آاپيسا آې نجونې د زهرجن 
يو ته اور ورته شو،  ل يې د آتابونو د سوزېدو له امله  معارف په ميليونونو آتابونه وسوزول شول، دوون چې هر 

ونكو ته . زموږ مقدس آتابونه هم وسوزېدل و آ تې د داسې پې خه وپو و چې له هر افغان  ولو پې خو سره له دې 
تبد رد وايي او  وك آوي؟. ونكي ديدوى ته د درنې سزا غو ې    نو بيا دا پې

وونې او روزنې مخنيوى ولې د    ؟  آوينجونو د 
رې ته اړتيا نه لرو؟  ينه ډاآ   ايا موږ 

ي، دا به د دوى  ونكو مور، خور، مېرمن او يا نور خپلوان نه ناروغه  آې و د آ ه وي چې خپله آيا د دې پې لپاره 
ي او آه نارينه؟ ناروغه مېرمن، يا مور او يا خور ر عمليات آ ينه ډاآ    

و او يا تېزاب پرې وپاشو؟آيا دا  ي وسوزوو، نجونې مسمومې آ وون   د ستونزې حل دى چې موږ 
ونكي دې ته  و آ  وايي نو په دې هم بايد پوه شي چې د دې آومه مقدسه الرهنه هې آله هم نه، آه چېرې د دې پې

ي سوزوونكى به اهللا .كه چې دا له مسلمه امت سره خيانت دى. آار سزا به اهللا متعال ورآوي وون  هې آله )ج( د 
ي ې په همدې ډول دوام هم ونه ب ي او آه چېرې دا پې ان د آفارو محتاج آې كه چې په دې سره د اهللا بند  ،

وونكى او نور ونه لرو،  ر، انجينر،  ى آې به موږ متخصصين لكه، ډاآ ومومي، نو لرې نه ده چې په راتلونكې پې
خه نه ويپه دې هره برخه آې    ..به بيا داسې آسانو ته اړ وو، چې هغوى به زموږ له دين، مذهب او آلتور 

ي په معصومو نجونو باندې وون ل بيا د آندوز په واليت آې د يوه  و آې يو  از په دې ور  ل،پاشل شوو زهرجن 
و کې په دې واليدې  په چې و ور يو کې د مسموم شوو زده يپه درت کې وروستيو  وون کوونکو نجونو شمېر و 

ت   .تر اتيا تنو واو
ېدلى  خه زې رانې ونه لرو، نو آيا دى هر انسان له يوې مور  ينه ډاآ وي، آه چېرې موږ   او هره مور ماشوم زې

ه  خه وشي او آه به دا  ر له خوا  ې تداوي او معالجه د نارينه ډاآ ون په وخت آې د يوې  ه وي چې د زې دا به 
ې ې شي؟وي، چې د  ون چارې بشپ خه يې د زې رې له خوا     ډاآ

م چې هې يو افغان ته به دا خبره د من زه په دې پوهې وك آوي زموږ د وطن او خلكو د  منلو نه وي، نو بيا دا 
كاره خبره ده، ې لپاره د خپل ملت د هر  وك دى؟  خو  موږ ډېر داسې پلورل شوي آسان لرو چې د نورو د خو

نه غواړي چې زموږ باداران اصطالح د داسې خيانت آوونكو خلك يا په كه چې نور . دو لپاره تيار ديه د تباه آې
ې له خن سره مخ  كه چې بيا خو د دوى  وانان و اوسي،  ي  ملك دې سمسور شي او په دې ملك آې دې زده آ

ي   .آې
ي خپلې مور د نو اې افغانه  وون ياو د آورن د تورسرو په خاطر دې،  وون  مه ورانوه، په نجونو مه سوزوه، 

از مه شينده،بان  د ناروغ او ستونزو غم درسره وي، نو هيله آوو د خپلې مور ې آه چېرې ددې تېزاب او زهرجن 
ه چې له افغاني او اسالمي اصولو  خه الس واخله، آه چېرې دې د مبارزې نيت وي، نو داسې آار وآ له دې آار 

ى اخيستى( چې سره برابر وي، نه دا ل ته يې دې سو ي  و ته اړتيا ) خره ته دې زور نه رسې موږ افغانان زده آ
و او ناپوه پاتې نه شي او هغه  ې ولري، هې آله به مو هم اوالدونه بې زده آ لرو، آه چېرې زموږ ميندې زده آ



 
 

 
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

 

ي ه ونه لري، خامخا به اوالدونه هم ناپوه پاتې آې ور له اوالد سره ډېر وخت شته چې مكه . وخت چې ميندې زده آ
ه روزنه چې مور اوالد ته ورآوالى شي پالر يې نه شي ورآوالى ومره  له همدې امله د ميندو باسواده . وي او 

خه  خه دي چې بايد زمينه ورته برابره شي نه دا چې هغه شته اسانتياوې هم ور آېدل زموږ له لويو اړتياوو 
  . واخيستل شي

  
  پای

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


