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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

  م٠١/٠٢/٢٠١٠                              حبيب وقار
 
 

 ګدايي هم اوس په آسب بدله شوه
  

ي وي، چې له  م ډېر داسې آسان وينم چې د خير السونه يې د نورو په خوا اوږده آ ار آې ګر آله چې د آابل په 
خه يې تېرېدل هم سخت آار وي ار . ډېرو  ه وينم چې خير غواړي نو خپله مور او يا آله چې په  آې يوه زړه 

ومره ستونزمنه خبره وي  ي چې آه هغوى داسې له ستونزو سره مخ وي نو دا به  هم خپل خپلوان راته مخې ته درې
ه ووينم نو وانه  ي او آه هم آومه   او چې آله هم ماشومان وينم نو خپل اوالدونه او ماشومان راته سترګو ته درې

په هغې ساعت بيا د خپلې آورن په اړه فكر آوم چې آه هغه له داسې ستونزو سره مخ شي او يا هغه ساعت داسې و 
م خه تېر شم او خير ورنه آ ېرم نو بيا نه شم آوالى چې له دوى    .ان

له داسې آسان هم وينم چ واآمنه ده، خو ډېر  ې او زړه سوي غريزه مې په وجود آې ډېره  ې ې هې مې د خير 
ي اى چې آار او مزدوري وآ ر وي او يا دې هم ونه شي آ ي چې دا آس دې سوال   .فكر ته مې نه رسې

ار آې يې وينم چې خپله وړه خور يې چې آېداى شي  ي چې د آابل په  و آاله آې وان دى او دا  زه يو آس چې 
 او دى خپله پرته له معيوبيت او آومې ستونزې اووه آلنه به وي تر الس نيولې وي، او هر چا ته د خير الس اوږدوي

ه ويشتو آلونو عمر به ولري، يوه ورځ راسره مخ شو  وان دى آېداى شي چې د پن ايسته بدن لرونكى  خه يو د 
كه چې  ولوې  اى دى چې خير  ه، و رته ومې ويل چې ستا لپاره د شرم  ه مرسته راسره وآ او ويل يې چې يو 

ه بدن ا ولوي نو دا نور اړتيا لرونكي آسان چې اهللا ډېر  ولوې، ته چې خير  ې ته چې خير  واني درآ ه  و 
ه ونيسم  ه آه همدا اوس درسره غې انونه ووژني او ورته زياته مې آ ې دي بايد  معيوبين دي او يا هم يتيمان او آون

ه خير مه غواړه او په دې وړه خ مكې مې وهې، نو د خداى لپاره آار وآ لورو آلونو . ور دې ظلم مه آوهله  دا د 
ولوي ار آې وينم چې له خپلې خور سره خير  وان په    .وړاندې خبره وه خو اوس هم هغه 

رونه چې ډېر لوړ قېمتونه لري،  رونه وينم، داسې مو كر قيمتي مو خو له بلې خوا آله چې د لوړ پوړو چارواآو ل
ه  ه بې عدالتي ده يو په  ه حال دىحيران شم چې دا    .حال او بل په 

ي، حرفوي  ول آ خه سواګر  ار  ي، له  ري د جرم په توګه منع آ تل چې په هېواد آې سوال تېر آال دولت وغو
ي ر سره بېل آ ل شي. او اړتيا لرونكي سوال ر دي بايد چې جزا ورآ په همدې اړه مې . او هغه چې حرفوي سوال

لو د آ ې رۍ د  ميسيون له وياند علي زاده سره په همدې اړه مرآه درلوده، نوموړي وويل و وخت وړاندې د سوال
خه دا ۵٠٠چې دوى تر اوسه پورې د  رو  ولو شوو سوال ي دي او دوى له  ول آ اره  ر له   په شاوخوا آې سوال

وك هم د اړتيا له مخې سوال آوي وك حرفوي دي او  ي چې    . ې
خې د افغانستان سرې مياشتې چارواکو ويلي چې په تېرو نهو مياشتو کې يې  خو اوس د يو نوي خبر د خپرېدو له م

ر دي ي دي چې تر نيمايي ډېر يې حرفوي سوال ول ک اره  ر د کابل له    .نژدې يو نيم زر آسه سوال
ي دي تل پيل ک ينو يې بيا خيرات غو وول شوي دي، چې  رو ډېره برخه په ضمانت پرې   .ددغو سوال

خه يې د سرې مياشتې  رو   تنه د کورنيو ٥٣د مرستونونو مشر نوروز علي وايي چې د دغه راز مکررو سوال
  .چارو وزارت ته سپارلي دي

ي، او  ې ،س ې  اى آې نو ګ ل کې او يا بل  ر ډېر زيات دي، که په ګاډي کې يې که په هو ار آې سوال په 
ه خو يې  تلو ماشومان به درته الس نيسي او ډېره بوږنوونکې ب ينې خلک خپل ماشومان د خيرات غو دا ده چې 

اآلې ده چې د دوى لپاره ډېره د شرم وړ خبره ده دا چې  لپاره کاروي او دا الره يې د خپل ژوند د پرمخ بېولو لپاره 
ه او ګرمه هوا آې د  ايي چې خپل نازولي ماشومان دې په س ي بيا خو دوى ته نه  دوى آوالى شي چې آار وآ

ك په  ېنويس   .سر د خير لپاره آ
ول حرفوي  د سرې مياشتې د چارواآو په وينا په دې يو نيم زرو آسانو آې ډېر ل آسان اړتيا لرونكي دي او نور 

ر دي چې   چې په مكرره توګه بيا سوال ته راوتلي دي د ۵٣ د ضمانت له مخې خوشې شوي دي او ٧٠٠سوال
  . آورنيو چارو وزارت ته سپارل شوي دي

ر تر آزادېدو وروسته بيرته خير ته مخه د  ې موسسې وايي ستونزه دا ده چې ډېر حرفوي سوال ي حکومت او خير 
  .کوي

ې ده چې دغه راز کسان به د کورنيو چارو وزارت ته سپاري چې  ه ک ولنو پريک په وروستيو کې دغو ادارو او 
ول شي ر تعقيب او وني. مجرمان وګر ول شي نو لرې نه ده چې ورو ورو يې په شمېر آه چېرې په سم ډول سوال

  .آې آموالى راشي



 
 

 
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

 

ينو نورو ادارو پر  ولنيزو چارو وزارت او  ولولو دنده د کورنيو چارو وزارت ،سرې مياشتې،کار او  رو  د سوال
  .غاړه ده

وسو کسانو ته د  ه له پاسه پن خه يې  ل شوو کسانو  ولو ک پاملرنې موسسې د افغانستان سره مياشت وايي چې له 
ې ده رو درملنه يې هم ک ونو نورو روږدو او ناروغو سوال ي دي او د لس   .په مرسته کارونه پيدا ک

ر آوم چې د سرې مياشتې اداره يې  تيا سره هم په دومره آچه سوال ي چې آه چېرې په ري تنه  پيداآې نو دلته پو
رو ار په آچه په سوال ول شوي وي نو بيا ولې د  ييي،  ت نه را   .  آې آم

و هغه آسان چې د  ر وپېژندل شي،  ولو مهمه دا ده چې اړتيالرونكي او نه اړتيا لرونكي سوال خو په دې اړه تر 
پل شي رو په ډله آې ونه    .اړتيا له مخې سوال آوي د حرفوي سوال

ر دي بايد چې د دوى د دې آار المل هم  تيا هم حرفوي سوال تل شي، چې دوى ولې خو هغه آسان چې په ري وپو
ې، آه چېرې زموږ  رګنده خبره ده چې د آار د نشتوالي له امله يې دې آار ته مخه آ ي، خو  دې آار ته مخه آ
هېوادوالو ته آار پيدا شي نه يوازې دا چې د سوال مخه به ونيول شي بلكې د ډېرو نورو خطرناآو آارونو لكه، 

ايه مخ تونې، بې  ې، غال، وژنې، ت خه ج الفتونه، او نورو مخه هم نيول آېداى شي، چې ډېرى يې له بې آارۍ 
تيا هم همداسې ده، آه چېرې د بې آارۍ ستونزه  ولو آفتونو مور ده، ري سرچينه اخلي لكه چې وايي بې آاري د 

ي چې د ډېرو ستونزه مخه ډب شوې ده ېرل آې  د بيو له بلې خوا د خوراآي او اړينو توآو. اواره شي داسې ان
ې دي ډېرى آسان چې ل عايد لري نه شي آوالى چې د خپلې اړتيا توآي له خپل  لوړوالي هم ستونزې رامن ته آ
ينو اړو آسانو سره مرسته آوله چې په دې ل آې د آابل په شهر نو  ه موده وړاندې مې له  ي،  خه پوره آ عايد 

ر سره مخ شوم، نومو مخكې به چوك : ((ړي د خپلې ګداي په اړه داسې راته وويلپارك آې له يوه سپين ږيري سوال
ته د آار لپاره تلم، نو آله آله به آار پيداآېدو، خو په دې وروستيو آلونو آې د آار مزه نشته او بل دا چې د نرخونو د 

م، نو مې دا الر و پيسو د اوالد لپاره ډوډۍ تياره آ زما په . ه غوره وبللهلوړوالي له امله ونه توانېدم چې د مزد پر ل
ه آار وآ خو آله چې بازار ته الړم نو د اوړو د بيې د ډېر لوړوالي له امله مې ونشو  ياد دي چې وړم آال مې يو 

اى چې پوره بوج واخلم په همدې ډول زما د اوړو پيرودل من او نيم من ته ورسېدل اوس له يوې خوا سپين . آ
مږيرى يم او له بلې خوا د دې لوړو  نوموړى د دريو اوالدونو .)) نرخونو له امله نشم آوالى چې اوالد ته ډوډۍ پيداآ

  .پالر و، د ده په وينا اوالدونه يې هم ګدايي آوي، زياتوي چې همدا لوړ نرخونه زما د ګداي المل شول
و ډېرو هېوادوالو ته د آار زمينه برابره شي،  رو سره مرسته خلكو ته د آار پيداآول، د زېربناوو جوړول،  له آرون

رول او داسې  اروالي او نورو دولتي ادارو له خوا د بيو آن كه چې زموږ افغانستان يو آرنيز هېواد دى، د  آول 
رۍ مخه ونيسي   .نور هغه آارونه دي چې آوالى شي په هېواد آې د ګداي او سوال

  له د هېوادوالو د ستونزو اواري ته د چارواآو د پوره پاملرنې په هي
  
  

 پای
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


