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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۷۱1۱۱11۱1۲         کلیوال جان سلطان انجنیر
 

 :ارزښتونه روزنی او ښوونی کورنۍ د
 

 اهلی خو کی ټولنو ځینو په او شویدی ډولونو بیلو بیلو په تعریف کورنۍ د کی ټولنو بشری بیلو بیال په نړۍ اوسنۍ د
 علمي، ټولی ټولنی، بشری ټولی خو به، وی ،وی چی ډول هر تعریفونه دا. کیږی بلل غړي کورنۍ د هم حیوانات
 ټولني لویی چی ده ټولنه کوچنۍ کورنۍ: )چی لری اتفاق دی په لنپوهان ټو او مرکزونه کلتوري -فرهنګی
 له اصل دی د(. جوړوي بنیاد او اساس پایښت او جوړښت د ټولني بشری د کورنۍ) عبارت بل په یا ،(جوړوي

 محصول هغی د نو شی، وساتله کی امن په نه جنایاتو د او وی روغه وی، سالمه کورنۍ که چی کیداشی حکم مخی
 .وی خالصه څخه روغیو نا ټولنیزو د او روغه هم به ټولنه یعنی

 ځانګړی بدۍ او نیکۍ د او ده لرونکی ویاړونو ټولنیزو او فرهنګونو دودونو، ځانګړو د ټولنه هره چی پوهیږو
 منځ تر غړو د ټولنی خپلی د پوری وخته هغه تر انسانان تړلی پوری ټولنی مشخصی یوی د ځکه نو لری، معیارونه

 حدوداتو او چوکاټ هماغه په او کوی پیروی اصولو ټولنیزو خپلو د چی کیږی ګڼل خاوندان عزت او وقار قدر، د
 ډول یوه نه ډول یوه په سره دبلی یوه ټولني بشری داچی. کړیدی تعین او ټاکلی ورته ټولني چی شی پاتی ننه د کی

 منځ تر ټولنو د توګه دی په او ولری تاثیر باندی بلی په ټولنه یوه چی ده ضروری بیخی دا نو لری، پیوند او اړیکی
 د چی شته هم ځانګړنی داسی ځنی سره سره والی ورته دی د خو شی، ته منځ را والی ورته او مشابهتونه ځنی

 او نښه ښه ډیره دپاره پیژندلو د ټولنی هماغی د او کیږی پاتی کی ټولنه یوی په کی اوږدو په کلونو زرګونو
 : توګه په مثال د. ګرځی مشخصه

 مخه د هرڅه بل تر یی پیژندونکی افغان نړۍ ټولی د چی ده نښه میراثی ستره هغه ټولنی افغانی د زمونږ پالنه میلمه
 یی( پالنه میلمه) یعنی کلیمه دغه نو لیکلی څه هکله په ټولنی افغانی د چا کوم که او شوی بریالی پیژندلو او درک په
 کاری امانت حیا، غیرت، ننګ، زړورتوب، میړانه، ،توره: لکه څخه صفاتو ټولونورو تر پاره د پیژندلو د افغانانو د
 دغه کوی ژوند کی پیڅکه او نجک هر په دنیا د چی افغان هر هم نن. کړیده استعمال او لیکلی مخه د څخه نورو او

 زده ور خبره دا مخه د لو ټو تر ته الدونو او خپلو پلرونه او میندی افغانی. کوی پری فخر او لری سره ځان د ویاړ
 خوړلو او څښلو بی چی کوی به پام ډیر نو راشی میلمه څوک کورته ددوی کی نشتوالی په ددوی که چی کوی،
 چا هغه تر حیثیت هغه د نو وی نه پال میلمه څوک که کی دود افغانی په چی داده معنی دی د. شی نه پورته ورنه
 ارزښت دومره شاید مشخصه ا د بیا کی ټولنو نورو ځینو په داچی حال. دی کمزوری او ټیټ کوی پالنه میلمه د چی
 .تړلی وی نه پوری ور حیثیت ټولنیز او لری ونه

 کوم چی پوهیږو و حیث په پلرونو او میندو او مشرانو د کورنۍ د وړاندی په اوالدونو خپلو د چی کارده په ته مونږ
 د خوا دی په را لسیزو دری باندی څه د مرغه بده له کړو؟ ورزده ته اوالدونو خپلو باید څه او لرو لیتونهومسؤ

 او ټوبی ټا پلرنی خپل د خاطر په امنۍ نا مالی او ځانی د امله له ستونزو اقتصادی او سیاسی د بچیان لنی ټو افغانی
 ګذار ور ته نجک او پیڅکی هری نړۍ د بړبوکیو توفاني مجبوریتونو او اړتیاو د او شوی بیرون را څخه یال چاپیر
 سره سیدونکو او د هغی د کی جوړښت فزیکی په یواځی چی شول میشته کی ټولنو اشنا نا داسی په دوی .دی کړی
 چاری بی او کوره بی دا خو درلود، نه والی ورته سره هغوی د سلوک لنیز ټو او وړو کړو هیڅ نوریی او وو ورته

 برابر نونه ځا کوی پکی ژوند چی سره یال چاپیر هماغه د او وکړي ژوند باید چی يمجبورد او مجبوروو افغانان
 .کاندی

 وشی پری غور باید چی شته هم ټکی داسی نور څه دلته خو. وکړی همداسی باید او یی کوی وکړل، همداسی يدو
 د دی د. شی ښودله کښینه غاړه ته کیدو محوه او انحالل مطلق هویت خپل د باید توګه په مسلمان او افغان یوه د او

 نا او کیدو محوه له حیثیت اسالمی عالی او هویت افغانی خپل چی شی وکالی اوالدونه زمونږ او موږ چی پاره
 :کوالیشی و مرسته راسره چاری الری مشورتی او معلوماتی الندی چی ده ممکنه شو وژغورلی څخه بودۍ

 :اهمیت کړی زده د هغی د او ژبه -1
 زیات وسیلی هری بلی تر پاره د پایښت او جوړښت د ژوندانه ټولنیز د ژبه چی نشته شک هیڅ کی خبره دی په

 کیدلی، شرحه ژبه په یواځی چاری الری تګ وړاندی او انکشاف د علومو اجتماعی او طبیعی ټولو د لری، اهمیت
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 پا میراث په ته بل نه نسل دیوه او کیږی ساتل وسیله په ژبی د فرهنګ او کلتور هر شی، کیدلی زده او کیدلی ښول
 .کیږی تی
 کاردی، حتمی او ضروری یو کول زده ژبی د ټولنی هماغی د مخه د څه هر تر دپاره کولو ژوند د کی ټولنو نورو په

 بی او کمزوری راته کړه زده ژبی مورنی خپلی د چی لری نه مفهوم دی د هیڅکله کول زده ژبی بلی هری د خو
 زده له ژبی خپلی د یی اوالدونه چی وشی پیښه داسی ته کورنۍ هری او شخص هر څخه مونږ له که. کړی ارزښته
 .شی محوه او ورکړی السه له څه هر ټولنی څپلی د ژر ډیر چی شی کیدلی یقینی بیخی دا بیا نو شی برخی بی نه کولو

 سره سانیآ په چی وی نه برابره زمینه دی د ته افغانانو مهاجرو اوسیدونکو به کی هیوادونو ډیرو په چی ممکنه
 اویسدونکو کی داناکا لکه ډیروهیوادو په بیا مرغه نیکه له خو کړی، ورزده ژبه مورنۍ خپله ته اوالدونو خپلو

 دا اړخه بله له سره لرلو په لیسیپا د کلچریزم ملټی د او خوا یوی له حیث په ټولنی ملتیزی ګڼ یو د ته افغانانو
 تر او ساتی و جاری ځلی هلی الری له کمیونیټیو خپلو د لپاره ودی کلتوری خپلی د چی ده برابره وخت هر زمینه
 ډول دی خپلو د حتی او شی ساتلی ژوندی هویت کلتوری او کلتور خپل وی غوښتی یی چی پوری زمانی هری

 که. شی کولی السه تر هم مالتړ دولتی منظور په نورو او کړه زده ژبی مورنۍ د لکه ودی د فعالیتونو کلتوری
 د ته الدونو او خپلو چی وغواړی مخی له پالن منظم یوه د مرسته په وطنوالونو خپلو د مرکزونه ټولنیز زموږ
. کړی السه تر مطلوب دا چی شی کوالی سره سانیآ ډیری په نو کړی ورزده دری او پښتو ژبی مورنۍ هغوی
 لیک د کبله له کړی زده نه د الفبا د خو ،شی وکوالی خبری نیمکله و نیم ژبو خپلو په اوالدونه زمونږ شی کیدای
 افغانان مرسته په ج خدای د ځکه یو، مخامخ ورسره مونږ چی ده نیمګړتیا لویه یوه دا او لری نه اشنایی سره لوست
 په کلتور افغانی د پوری حده ډیره تر شکه له بی چی خپروی اخبارونه او شمیرمجلی ګڼ بهر نه پولو د اوس همدا

 په چتونی او ګټی د خلکو خپلو د وطنوالو پوهو ډیرو زمونږ څنګ تر دی د کوی، مرسته کی ساتلو ژوندی
 زمونږ که نو شویدی، ټول را پکی معلومات ګټور زیات خورا او کړی جوړی پاڼي ویب ډیری منظورښایسته

 پوره به څخه کلتور او تاریخ خپل د چی شی کالی و به سره سانۍآ په ولری توان لوستلو د چینو سر دی د اوالدونه
 .کړی السه تر تیا خبر پوره
 او رول کیدوکی پاتی افغان په اوالدونو د زمونږ زیات نه څه هر بل تر کول زده ژبو مورنیو د کبله دی له نو

 دا خپل وړاندی په کشرانو خپلو د مشران او وشی پاملرنه ډیره کی برخه دی په چی کارده په نو لری ارزښت
 .کړی سره تر توګه ښه په مسؤلیت

  :درناوی او احترام -۲

 مقدسه او وجیبه ستره یوه درناوی ته شخصیت هغوی د او احترام مشرانو د کلتورکی اسالمی او افغانی په زمونږ
 په مشرانو د تل کړه زده دود ستر او دروند دی د ته کشرانو خو دی، مکلف او ظفمو   پری کشران چی ده، فریضه
 و ته کشرانو چی لری وظیفه وی چی کی ګوټ هر په دنیا د مشر هر بل یا او پالر او مور هر. به وی او وه غاړه
 اغیزو ناوړو بیباکۍ او سرۍ خپل د توګه دی به او ونیسی غوږ یی ته یخبر ،يوکړ احترام مشرانو د چی ښای
 ده مهمه ډیره خبره دا. شی نه برخی بی څخه ارزښتونو انسانی لوړو له ټولنی فغانیا د او شی پاتی کی امن په څخه
 په فریضه دا ته اوالدونو خپلو پلرونه او میندی که ځکه شی، ورکړله څخه کوچنیوالی له کړه زده دا ته اوالدونو چی

 بی د هغوی د چی وی کسان لومړني پالر او مور همدا به کی وخت په ځوانی تنکۍ د آن نو ښایی ونه ور کی کوچنیوالی
 افغانی د یواځی نه درناوی او احترام مشرانو د چی وښیو ته کشرانو خپلو چی کارده په نو. شی مخامخ به سره احترامی
 .لری اړه نیغه پوری ور بقا او وده نطم ټولنیز د چی دی ارزښت لوړ هغه ټولنی انسانی د بلکه کلتور

 :کړه زده ضروری دیني -۳

 د نورو د او ساتنی د عقیدی خپلی د او لری آیین او دین یو حتمی انسانان ټول نیا د چی پوهیږو دی په ټول مونږ
 سر او مبارزی ځانی تر بیا نیولی نه مبارزی مالی له پاره د خوندیتوب د یی څخه تجاوز او تیری ثیر،تا   له عقیدو
. هیروی یی نه او پریدی نه پوری پولی تر مرګ د ایمان او باور عقیده، پلهخ او لری والی چمتو هم پوری ښندنی
 تر سر چی یو پیروان دین برحق اسمانی حقیقی یوه هسی د او یو مسلمانان ټول هلل الحمدا شکر چی افغانان مونږ
 د سره فرمانی نا او سرکشی غرور، کبر، ،ظلم د دی، والړ اخوت او محبت مینی، برابری، انصاف، عدالت، په پایه
 ارزښت ته کرامت انسانی او انسان کولی، شی نه سازش سره دهشت او وحشت د ،يد پخالکیدونکی نه پاره د تل

 پکی یی عظمت انسانی چی برابری را ته الری هغه انسانان بالخره او بولی را ته ښیګڼی خیر بشریت ورکوی،
 په راوړلو ته الس د هدفونو انسانی لوړو همدی د نو. شی صلحا پکی رضایت کامل(ج) هللا لوی د او پاتی خوندی
 اساساتو الزمی او ضروری ټولو په اسالم دین مقدس خپل د اوالدونه خپل چی لرو مکلفیت یو هر مونږ منظور
 .وکړو یی ساتنه عفت د همدارنګه او ونیسو مخه دینی بی د هغوی د ټوګه دی په او وپوهوو
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 :معیارونه اخالقی -۴

 اخالقی د آزادی او کړی پورته ګټه مسؤالنه نه آزدۍ هری د چی وښایو ته الدونو او خپلو چی کارده په ته مونږ
 تنکی ا  خصوص ځوانان او کوی کار ورته دالالن مخصوص ځنی کی ټولنه هره په چی پاره د زیږیدو را د فسادونو
 څخه طریقی او میتود هر بل تر پاره د مخنیوی د لغزشونو اخالقی د. شی نه استعمال ځوی ګر هدف خپل ځوانان
 دی کار ځای په او معقول هغه کول مراعات حدوداتو دی د توګه اګاهانه په او حدودات اسالمی او افغانی زمونږ
 چی کوی برخه په ور وړتیا دی د او ساتی څخه کمزوریو اخالقی ډول هر د اوالدونه زمونږ سره ډاډ پوره په چی
 .بوزی مخ پر ژوند لرونکی قیمت خپل توګه په انسان پوه یوه د زړه ډاډه او پاکۍ په
 :لباس او ارآیش -۵

 وا لباس ډول کوم چی يوپوهو دی په اوالدونه خپل او کشران چی لری وظیفه پالر او مور خصوصا مشر هر
 شی؟ نه خارج نه حدوداتو افغانی له څو تر کاندی، جوړ ځان ډول څه او غوندی

 ځان او آغوندی لباس څیر په هلکانو د نجونی ځوانی او څیر په نجونو د ځوانان نارینه چی کیږی لیدل دلته
 خپل د ته الدونو او خپلو چی ده کار په نو خوری، نه سر سره کلتور افغانی د توګه قطعی په کار دا چی جوړوی،

 د ساتلو د نظم ټولنیز د چی کړو قانع دی په اوهغوی وښایو ضررونه منطقی کار دی د کی رڼا په فرهنګ او کلتور
 .حدودات مناسب پاره د ساتنی د هویت فغانیا د او دی موجود حرکات مناسب پاره

 :پیژندنه هویت ریخیتا د -۶

 د زمانی د افغانانو کی، موده اوږده دی په تاریخ د لری، تاریخ ژوندی او اوږد عمر په کلونو زرګونو د افغانان
 په افغانانو د کونکی تیری او زورګویان ټول دا چی دی شاهد تاریخ او يد کړی نرمی يپنج سره فاتحینو لویو ډیرو
 هویت تاریخی او ملی خپل باید اوالدونه زمونږ چی وړده اهمیت د ډیره خبره دا ځکه نو ،يشوید مات کی خاوره
 خپل الری له ښونی کورنۍ د چی باسو و باید زیار. وی خاوندان معلوماتو پوره د کی برخه دی په او وپیژنی
 کی ملکونو نورو په که اوالد افغان د او پوهوو و باندی موقعیت وی جغرافیه او هویت تاریخی خپل په اوالدونه
 انسان نیک او افغان شهامته با یوه د سره لرلو په هویت افغانی د چی وی غوره ډیره به دا ولری هم وظیفی ستری

 .بوځی مخ پر چاری ټولی خپلی توګه په
 :روحیه والی یو د -۷

 په بقا د هویت خپل او ځان خپل وطن، خپل د دونه الاو زمونږ او مونږ چی کوم ټینګار همیشه خبره دی په زه
 او ورونو د څنګ تر بل د یو کی چوکاټ په ورورولی افغانی د چی لرو ضرورت ته دی مخه د څه هر تر خاطر
 بل یو چی لرو اړتیا ته دی پاره د تګ وړاندی ډول هر خپل د اوالدونه زمونږ او مونږ. وکړو ژوند څیر په خویندو
 د کی اوږدو لوټو په تاریخ د ته مشرانو. کړو تیر وخت خپل کی تخریب په بل د یو داچی نه کړو تکمیل او ترمیم
 وطن خپل په ننه د پوری ننه دا تر یی ثمره او ده معلومه ور ښه ډیره نتیجه فاتواختال ځایه بی او نفاق منځی خپل
 یقین په کړاشی نه وصل سره سبانی د پرونی نسل نننی که او دی کار هوښیارو د اخستل پند نه دتیرو ګوری، کی
 کار پاره د کیدو لری او بیلوالی د منځ تر افغانانو د. دی مسؤل ته تاریخ او نسل کام نا او بیکاره یو نسل دا چی سره
 د کی کورنیو په ته اوالدونو خپلو او خیانت ستر سره وطنوالو او وطن خپل د وی، چی نوم هر او بڼه هره په کول
 کرکی او تعصب د ته اوالدونو خپلو چی شی ایستل و باید زیار. ده جفا لویه سره هغوی د کول ور روحیی داسی

 سره اشتباه او خطا ،سهوی د څوک هر چی باوریم دی په زه. ورکړو روحیه یووالی او نژدیوالی دوستی، د پرځای
 او انتقال ور ته االدونو خپلو ا  خصوص نورو الره کږه او اشتباه خپله چی لری نه حق دا هیڅوک خو کیږی، مخامخ

 نژدی سره دومره مرسته په مختګونو پر تخنیکی د صلیفا لری ډیری ځمکی د کی دنیا اوسنی په. کړی زده ور
 په هم یی اوسیدونکی چی داده ر کا په نو شویده ټوله را سره غوندی کلی واړه یوه د دنیا لویه دا چی يد شوی
 حده ډیره تر فرموال دا کی انسانانو په دنیا نوری د چی لرم باور زه او وی شوی دینژ سره بل یو تناسب همدی
  لهمس   هم ال کی فغانانوا مونږ په غه مر بده له خو شویده، تطبیق

 مو همکاری او همدردی وکړه، مو دوستی ،هوکړ مینه سره بل یو مونږ که چی لرم باور زه. ده روانه معکوسه
 د روحیی دی د او شو برابرولی ژوند لوړی سر کی وطنو پردیو په هم او شی جوړیدای وطن مو هم نو وکړه

 د کړه زده کورنۍ چی شو ویلی توګه لنډه په.دی کورنۍ خپلی زمونږ مرکز لومړنی پاره د کړی زده او پیاوړتیا
 ولی جوړ ژوند نیکمرغۍ د شریکه په روزنه او ښونه او ده ملګری ورسره بیه تر چی ده ځکه مور کړو زده ټولو
 .شی

 پای


