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 2۲1۱۱11۱2۲          خوګیاڼی هللا بېحذ
 

 هوډ بیارغونې او افغانستان
 

 هریوغواړې،.لري مېنه سره ښېرازولو او جوړولو ودانولو، بیا وطن خپل د وګړی هر افغانستان هېواد ګران زموږ
 چې دا خو.شې لېکی هم او سیال سره هېوادونو پرمختللو د نړۍ د او بادآ ښکلی، سمسور، یې ټاټوبې ګډ دغه چې
 .لري اړتیا زیارته او هڅې کار، ګډ پرلپسې افغانانو زموږ ورسېږو، څنګه ته موخې دې
 څنګه چې دی، اوهڅه اند دې په یو هر. دي مېشت کې هېوادونو بېالبېلو او څنډه هره په نړۍ د افغانان مهال دا

 ښه یوه او کېږدی ټکی پاې د ته حالت سیاسي او اقتصادي ټولنېز، ګډوډ ویجاړ، دغه افغانستان د شې وکولی
 د او کړې ته رامېنځ ولرې اراده اولسی کلکه او زړونه پاک چې مشري، الرښودې سواندې زړه حکومتوالي،

 .شې یې جوګه خدمت
 پوهې او کار د کې ډګرونو ټولو په ژوند د بهر، او دننه هېواد د افغانان اوس چې ،دی فضل څښتن لوی د

 تخنېکی ـ نوروعلمی یا او نوم په مالک سوداګرۍ شخصي آمر، کارمند، مسلکي کارپوه، د څوک وړشخصیتونه،
 کار توګه ښه په کې برخو ټولو ټولنې د څخه دغوکسانو چې دادې، شرط. لري کسان مسلکي او وړفني کې برخو

 ډیره یې راوړنه السته بیا چې الړشې، هځمېن له ځواک کاري ستر دغه ټولنې د شې، نښودل پرې. شې واخیستل
 تر چې کوم پالنه، او روزنه په اشخاصو هغو د څخه ځواک کاري دغه د باید. ده کلونوخبره لسګونو د او ستونزمنه

 اغېزپه مثبت او ښه ډیر به دا.شې واخیستل کار جوړوي برخه لیتهومسو   بې او پوه نا کاره، نا ټولنې د مهاله دې
 .کړې ته ځرامېن کې ټولنې

 او شوی اباد ده نه مرستې او مالتړ په پردیو او بهرنیو د یواځې ټولنه او هېواد هېڅ چې ده، دا خبره بله وړ یادولو د
 چې وي نه به بده. کړې نه پېدا الره حل د ته ناخوالو او نېمګړتیاوو ستونزو، خلک، خپله چې ترهغو. ودانېږې نه

 نړۍ دې ،چې دا»:وایې چې کړم، یاده خبره یوه(  ګېټس بل ) ښاغلی بنسټګر او ېسئر شرکت د مایکروسافت د دلته
 ستاسو پټوۍ، سترګې وزلۍ بې او مسکېنۍ په چې کله خو ده، نه ګناه ستاسو یاست، زږېدلې وزلي بې او مسکېن کې

 «.ده ګناهلویه 
 ټوټه ټوټه او ویجاړ راپاتې، دغهد  ته نسل ځوان موږ هم څه که: داده ته نسل ځوان تېره په موخه زما خبرې دې

 مسلکي او تخنېکي د کچې تریوې چې ،نسل ځوان زموږ که کله خو ،ده نه ګناه زموږ ،دی پاتې مېراث په هېواد
 ته نسلونو راتلونکو چې وي، ګناه ستره به دا ،شې پاتې توپیره بې کې الره دې په بیاهم اوس او شوي څښتن پوهې
 ته موږ نېسو، ته تېر او اوس یې موږ چې ګوته، نېوکې د همدغه ته موږ هغوۍ به بیا. لېږدوو الس لوی په یې

 !نېسې
 یوځانګړی چې وباسو، سره له باید دا. جوړېږې ترې سمندر او کېږې سیند څاڅکی څاڅکی چې ده، خبره ښکاره دا

 پرمخ سره چټکۍ په حاالت او وخت چې لرو، باور ټېنګ دې په موږ. کوالې شې نه هېڅ توګه یواځې په شخص
 په ته هېواد بل هېواده، له یا او والیت بل څخه والیت یو د به مهال یو چې دی، نه وخت هغه اوس او درومې
 .دي رسېدلې ته دقیقو او ګړیو او شوې لنډې فاصلي او سفرونه اوږده هغه اوس.کېدو سفر میاشتو او اونیو ورځو،

 نړۍ د ته وګړی افغان هر او ګوټ ګوټ افغانستان د سره چټکۍ ډیرې په شبکي تلویزوني نړېوالې او دننه هېواد د
 جال نړیوال انټرنیت موبایلونه، تلیفونونه، سېمه بې پاڼې، بریښنا.رسېږې بڼه ژوندۍ او سېده په کې څنډه هره په

 .اخلې ګټه ترې وطنوال ډیرشمېر زموږ اوس چې دي، بېلګې ښې یې اسانتیاوې نورې او ټویټر فیسبوک، السرسی،
 ټیرموندلو، موټر د وخت خپل»: وایې چې کړم، نقل را ژباړه وینا نوموتې یوې ژبې انګرېزې د دلته ده، نه ګټې بې

. «لېږدوۍ او باروۍ کې په څه چې وکړۍ، فکر او سوچ دې په ورکوۍ، مه السه له پسې جوړولو بیا او انځورولو
 داسې یې تاسو. ده وسېله راوستلو خوځښت په او روانولو د کراچۍ یا او موټر ټیرخود. داده مانا خبرې دې د

 .شۍ نه پاتې کې الره او ورسېږۍ ته موخې خپلې او پورته ترې ګټه چې بارکړۍ،
 موږ. دی راوړنې ته الس تخنېکي پوهنېزی څخه راوړنو السته اړینو پیرد ننني د.وکړه یادونه مې چې مخکې لکه

 مثبته په کې برخو ټولو په ژوند ټولنېز د راوړنو ته الس دغو د چې دی، کار په ته نسل ځوان تېره په او افغانانو

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/khogyani_zabi_afghan_awo_bayaraghawni_hod.pdf


  

 

 

 2تر 2 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

 

 موږ. اخلې ګټه ارزښتمنده ډیره څخه تکنالوژۍ همدغې د هېوادونه پرمختللې نور نړۍ د. کړو پورته ګټه توګه
  .ورسېږې یا او رسېدلې ته پوړونو لوړو کومو ژوند انساني د چې ګورو،

 دې د بیا کسان ناپوه شمېر یو او چارواکې حکومتی روحانیون، سیاستوال، افغانان، ځېنې زموږ مرغه بده له
 کې ړتیاپبش او ودې پرمختیا، په ټولنې افغاني د څخه راوړنو ته الس پوهنېزو او تخنېکی ډول دغه د چې پرځای،

 درېځونو ملي او افغاني ضد ډک دوښمنۍ او کرکې د ګروپي سمتی، اېزو، ډله شخصي، برعکس واخلې، ګټه
 زموږځېنې چې ګورو، کې مېزونو ګردي تلویزوني ځېنې بڼه، ښکاره په درېځونه ډول دغه. استعمالوی کې پیاوړتیا
 السونه ورته دوۍ او خپروي هڅونه په کړیو دوښمنه افغان بهرنیو او کورنیو نورو د یا او پوهۍ نا په افغانان
 .ولې کاڼو په خپله ځانونه، اوخپل پړکوی
 او لري دعواوي کې چارو مذهبي او دینی دولتی، ،حکومتی سیاست، برخو، ټولو په ژوند د. دي هرکاره بیا ځېنې
  .دي خلک وړ عمل د نه او کار د نه خوخپله کوي، هم نېوکې
 او شپې کډوالۍ د بهر یا او دننه هېواد د که افغانان دا. شې سمولې افغانان خپله په یواځې حالت ګډوډ دغه اند په زما

 هېواد خپل د څخه کوټې خوب خپلې د سړې. ده شوې نږدي سره نړۍ ټوله برکته له تخنېک خود نن. تېروي ورځې
 .شې رسولې ته چارواکوغوږونو لوومسو یې وړاندېزونه والې اوښه سمونې د او شې څارلې ډول ښه په چارې ټولې
 د الره ښه بری د ستونزو پر کې برخو ټولو به ژوند د او فرهنګي سیاسی، ټولنېزو، ټولو پر وړده، ویلو د کې پای

 کې اداري او جوړښت خپل په باید حکومت .دی ځواک محرکه حل د ستونزو دغو د نسل ځوان. دی کار په خلکوګډون
 ښې ټولنې د او وسپاري ته کار د اهل کار. ورکړې ونډه او وکړې باډیرحس پوړ وطنپاله او هوښیار مسلکي، ځوان په

 پلې د یې ټول موږ او شې وپیژندل توګه ښه په دنده وطني او ملي دغه چېرې که. پرانېزی الره ته الرښودنې او مشرۍ
 .وي اخېستی ګام رښتېنی مو کې حل په ستونزو د هېواد د شې کېدلې ولرو، هوډ کلک او چمتووالې کېدو،

 درناوي په
 


