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 2تر 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 : يادونه

 ۵۲/۴۲//۲۱۵                                                                                               غفور لیوال

 نويو سیاستونو سره زموږ زوړ چلند له

دا څوومه سیاسي غونډه ده، چې زه ورڅخه زده کړه کوم، خو زموږ هغه سیاستوال چې يو څه کوالی شي او اجرايي 

موږ بايد له ګاونډيو او نړيوالو زبرځواکونو  دا زده کړه څه ده؟. صالحیت لري الهم له دې زده کړې څخه ناخبره دي

 ،نهه کاله کېږي چې موږ زبرځواکونو ته د خپلو ګاونډيانو له السه شکايت کوو، ورته ژاړو وکړو؟ سره څه ډول چلند

خو نه زبرځواکونه را باندې ... کوو، ګواښ ورته کوو، اسناد ورته را باسو او ( شفیع) خدای او قرآن ورته شپې 

 رحمېږي او نه هم ګاونډيان را څخه الس اخلي، دا ولې؟

او پده سیاسدي مناسدباتو    . تونزه داده چې موږ روانه جګړه نه ده پېژندلې، له پېښو سره زوړ چلندد کدوو  اصلي س : ستونزه

غواړم همدلته يې ووايم، چې روانه جګړه له عقیددې، عواطفدو او اخالقدو سدره هدې        . وواو عواطف لټ ق، اخالهکې عقید

پده  ( لدوری  هدر  د جګړې) اک جګړه ده هر څوک ډول میکانیکي اړيکه نه لري، دا جګړه يوازې او يوازې د ګټو او ځو

موږ زړه سدوزي او نده هدم زمدوږ پده وړانددې کدوم        پرخپلو ګټو پسې دی، نه زموږ د دين اوايمان غم ورسره دی، نه يې 

 :اخالقي مکلفیت لري، خو زموږ برخورد ورسره داسې دی چې 

بچددي مددو وژل کېددږي  دد ې را   ئ ګددور، ئلدده مددوږ الس واخلدد  ئ چددې خدددای او رسددول تدده وګددور   ، ـدد کلدده ورتدده ژاړو  ۴

د من زموږ په دې وضدییت کدړس کدړس خانددي او زمدوږ لده کمزورتیدا او م بوريدت         ... ونډېږي، وطن را خرابېږي ک

 .څخه خوند اخلي

او پالند  زبرځدواک    ګاوندډی   پالند   دادی ثابتده مدې کدړه چدې     !ـ کله کلده اسدناد پده الس راشدي او خوشداله شدو چدې هده        ۲

چلند نه کوي او په خپل قول نه درېږي او دادی موږ اسناد پده الس   انهله موږ سره صادقس وهي، زموږ په چارو کې ال

هددر څدده کددوم ورځدده الس دې  دا! ه کددړس کددړس وخاندددي او وايددي هددو پددلددرو، ددې پدده مقابددل کددې مخددالف لددوری ال پسددې  

 ؟ېخالص، څه کوالی ش

 !ژړا ډکې سترګې چاته واړومه؟ لکه يتیم له: ته وګورو او ( تش الس) په دې کې موږ بیا خپل 

ـ نهه کاله کېږي چې موږ د روانې ستونزې دعواملو په پېژندنه تېر کدړل، دا غدر پده هغده غدره ولدو، د کارپوهدانو ډلدې         ۳

ډلې تلويزيون په تلويزيون او راډيو په راډيو ګرځدي، حکومدت هدم د کمیسدیونونو دروبد  جدوړ کدړي، نړيوالده  ولنده هدم           

پخدوا د کدالوې   ،خدو  . عامل او میلدول میلدوم کدړي   ( ؟)ي، بس  ول سره ورک دي چې د کوم څه دتحقیقاتو وعدې ورکو

اساسدي پو دتنې ځدوا      دېنه علت میلوم شو نه میلول، هغه څده چدې کدم دي د    ،سر ورک و، اوس  وله کالوه ورکه ده

 (.څه بايد وکړو؟» دی چې 

او عمل ځکه نده شدو کدوالی چدې وس يدې نده لدرو او وس        . ته نه يو وراو تي( عمل کولو) څخه ( علت پلټنې ) موږ له 

 .ه کولو توان نه دی رامنځ ته کړییتکديې ځکه نه لرو چې موږ پر ملي ارادې 

کده   ،د څه کولو وس نه لدرو دهغوی په وړاندې چې  ،موږ له خپلو ګاونډيو او زبرځواکونو څخه د ګیلې حق ځکه نه لرو

وسدايل لدرو؟   الس وهي نو موږ د هغه دمخینوي لپاره څه کوالی شدو؟ کدوم   يو ګاونډی  ه په  کاره زموږ په چارو کې 

 وسايل د افغانستان د  ول ملت متحرک کول دي؟ ،او  وپک نه ديپ توې وسايل يوازچې د هغه مخه ونیسو؟ 

میلیونو افغانانو قانع کول يوه لويه وسله او لوی قوت دی، خو مدوږ  ۲۲د ( میلیونه فرض کړو۲۲که د افغانستان نفوس ) 

؟   ولدې  . لېومیلیونه افغانانو ته خپل د من نه دی ورپېژندل  او دوی ته مو د قوت کېددو الره چداره نده ده ور دو    ۲۲الهم 



  

 

 

 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 

 ئکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

میلیونده افغاندان سدره يدو کدړو او پده ځدواک يدې لده          ۲۲پدر ځدای چدې     موږ په دې فکر نده دی کدړی، مدوږ ددې   ځکه، چې 

کړو، ايله مو د څوکیو پر ويش ناندرۍ وهلي، د پیسو ګټلو هڅه مدو کدړې او د    هګاونډيو او زبرځواکونو څخه الره ورک

ه همدا ، زموږ لپاره د حکومتوالۍ  ول مییارونومو رو کې سپاره شوي يوپه مرمۍ ضد  لېوروستي موډ دريشي اغوست

 : ينو  اکلې ستونزې داد .دي

 !افغانستان د منان لريـ ۴

 دا د منان نه عقیده پېژنې، نه له خدايه ډارېږي، نه يې زړه سوزي او نه هم اخالق لري؟ـ ۲

 د منان د خپلو ګټو لپاره زموږ د منان دي؟ـ ۳

 .ـ خو موږ خپلې ګټې نه پېژنو؟ ال مو خپلې ګټې نه دې تیريف کړي۱

 .وړې شوې دي زموږ تر جیب، موقف، څوکۍ، ډلې او قوم پورې را دا ګټېـ /

 .وي( افغان انسان) او ( افغانستان) خو که مییار يې ، نه دی اـ د ګټو تیريف اس۶

 .مهم اصل مو هېر دی!( څه بايد وکړو) ـ د ۷

رحم، اخالقدو او عقیددې را   د هغوی د  .تر هر څه وړاندې بايد له د من سره د برخورد بنسټونه نوي کړو :درېیمه الره 

لپداره يدې اسدناد برابدر کدړو يدا ديندي         ودا زموږ کار نه دی چې په ګاونډيو کدې اخدالق وروزو، د مالمتولد   . ننګول پرېږدو

موږ بايد خپل  ول قوت د ځان جوړولو لپاره را غوندډ کدړو او خپدل ملدي قدوت ددې لپداره وکداروو        . موعظې ورته وکړو

د  ولدو سدتونزو د حدل کیلدي ده، خدو ځدان بده څنګده         ( د ځان پیاوړي کدول )  .ره سوک ولروچې د کږو خولو د سمولو لپا

نده،  میلیونه افغانان په پورتنیو واقییتونو خبر کړو او په دې يې وپوهدوو چدې يو  ۲۲تر هر څه وړاندې بايد  پیاوړی کوو؟

، ځکده خدو   ملدي زور څخده ډېدر ويرېدږي    میلیونو افغانانو ۲۲د  اناو دا د من يته په کمین کې ناست دار انلوی د من څو

 . يې يو کیدو ته نه پريږدي

هر څه د افغان انسدان  ) میلیونه افغانانو د ژغورنې، پرمختګ او هوساينې لپاره سره يو شي ۲۲میلیونه افغانان بايد د ۲۲

ويښدتیا د ملدي    د.رهبري يې کړو او د ژغورنې استقامت ته يې ورسم کړو! له خپل ملت سره خبرې وکړو ئراځ !(لپاره

غورځنګ لومړی ګام بايد داوي چې د سیاستوالو او ملت ترمنځ د پوهاوي پدول جدوړکړي، کده ملدت مدو خبدر کدړ او بیدا         

بیا د رو انتیا په پدړاو   .عملي میکانیزمونه ور و وول هر څه په ډراماتیک ډول سمېږي ـ  علمي( د څه کولو) مو ورته 

میلیونده خښدتې يدو پدر بدل کېښدودل کېددای        ۲۲لیونه افغانانو عمدل دی، هدره ور    می۲۲کولو لپاره د ( ځان پیاوړي) کې د 

 ۲۲میلیونده  میلیونه کیلو غنم کرالی شو، هدره ور   ۲۲میلیونه نیالګې کینول کېدای شي او هره ور  ۲۲شي، هره ور  

ځ تده کدړو، دا رهبدري    میلیونده افغاندانو لپداره ملدي رهبدري رامدن      ۲۲لیتره اوبه پر خپلو د دتو ورسدموالی شدو، خدو بايدد د      

اسانه رامنځ ته کېږي د ويښتیا د پړاو دنده همدا ده چې له نويدو سیاسدتونو سدره زمدوږ چلندد ندوی کدړي او ملدت پدر خپدل           

بايدد میرفدي   ( هدر څده د افغدان انسدان لپداره     ) ندو   کدړو، میلیونیز ځدواک رامدنځ تده     ۲۲ددې لپاره چې  .يځان را غونډ کړ

 ! د ودان افغانستان په لورمخ پر وړاندې   .تان محوره شيشي،  ول سیاستونه بايد افغانس

 


