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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

    ۰۲/۰۱/۲۱۰۲                  غفور لیوال
 

 دسولې ګدایي
 

کلده یدوه    ، ، کله له لویددیزه کله یې له ختیز زبر ځواکه غواړو، تر دیرشو کلو ډیره موده کیږي، چې دسولې ګدایي کوو
سدولې پده    ، دالس نیسو او کله بل ته پلو غدوړوو، مدول ل ده ډوډج، ېدامې او ،دوک ، چدې لده ندورو غدواړو         ګاونډي ته 

رتده ده   او ،دوک یدې مدول تده خیدرا        ېاولدې   سدوله چ   خو ،وک یې نه راکدوي د  ،ه شوېستومانګدایي مو هم خولې 
 . راکوالی شي  دا پوښتنې مهمې دي، دومره مهمې چې زمول هریوه ژوند ورپورې تړلی دی 

ندده لده امری ددا سددره، بل دې سددوله زمددول د مینددو پدده دږددا کدې ده او زمددول ه دپلرونددو پدده       ،سدوله ندده لدده شدوروي سددره ده  
 . ونو کې ده ف ر

، چدې ېړدړه خدو    یوه ساده خبرې ورته وبریښي، لوستون ی به دا هم وایدي  ه به د، زما خبرګران لوستون ي به وخاندي
 همدغو ځواکونو او ګاونډیو راوستې ده نو ،نړه به سوله زمول میندې او پلرونه راولي   

دوی ده، خدو   ، ېړدړه د غالکدړې ده  ،خده وللده م  همددغو پردیدو  ، زمدول سدوله   کده لدږ ځیدر شدو    ! ګرانده لوسدتون یه    خو
ښه دا ش ایت مو هم ډیدر  ... ، ګټې دوی کوي دوی ده خو اوله زمول ده، وژل کیږو مول ، ټوپک داسباب یې مول یو
سدولې دګددایي    ، چدې سدوله زمدول پده کوروندو کدې ورکده ده او د       کدو   ه  خبدر ن، خو زه دلته هغه لدومړ ت رار کړی دی
زمدا ږدايفي او شداږرانه ولدولې      دا. ، دپالر السونه ونیسو او دمور پښدوته کدوز  شدو   ورشو پلې کورن  تهلپاره ښایي خ

 واحدد کددورن  ده او د  پدده افغانسددتان کدې ټددولنیز  ، ځ ده ې ذهنیدت لدده کورنیددو پیلیددون ی ګدد م  ېند  او سددول  ، زه دنددي 
کدورن  پده درلودلدو     ه دمول ډیر ځل . و لومړن  روزنځی هم کورن  دهلېوړید روزلو او ټولنیز وضعیت د شخصیت د

. بدې کدورن  ښد اري او ورپدورې خانددو      کورنیو ارزښدتونو پده خونددي سداتلو ویداړ کدوو او لویددیځوال راتده         ، دنازیږو
ر او چاپیریال په اړه ف ر کدړی  یوه مناسب بست مرګ لپاره د ، زړیدو او آن  دلویدیځوالو د وګړي د رالوییدو، ځوانیدو

چدې ویدې زیدږوه روزي خددای ورکدوي ا و زور یدې زم ده         ،مدول کدې دا متدل ږدا  دی    نه کوو، په  ، خو مول داسېدی
و زور یدې هدم هدر کلده     ، اهدم بایدد یو،ده خدواري وکدړي     ( وګړی  )، خو دی بېش ه چې روزي خدای ورکوي... لي اخ

، هغده وګدړی  . ي راځدي ، پدر بدل وګدړ   زم ه نه اخلي، بل ې ډیره ځله د داسې وګړي زور، چې سم نده وي روزل شدوی  
، هغده    پده دې ېنایدت کدې ورسدره شدری ې دي     کدورن لده یدوه اړخده یدې      ،ټوپک یې رااخیسدتی وي او خلدک وژندي   چې 

وګدړی ، چدې بدل    ، کدورن  یدې پده ټولنده کدې کوزګدورې او شدرمنده وي او هغده         وګړي، چدې پدر بدل مسدلمان کلدم کدوي      
 .د  دی ، خلک یې پر پالر او مور لعنت وایي ؛ دا زمول دټولنې ږاوګړی ور ،خه ځوریږي

، هېدواد تده تداوان    افغاندانو ملدي ارزښدتونه لدوټي     ، دېړړه له همددې ځایده پیلیدږي، ټدول هغده وګدړي، چدې افغاندان وژندي         
ېړدړې او تداو تریخدوالي     د. او دغه مینددې او پلرونده پده مسدتولیت کدې  شدریک ګ دل کیدږي        ، پالر او مور لري رسوي

پدالر لده خدوا ورکدړل      بدلیددو شدعور بایدد د    په یوه ګټور انسدان د  سولې او مور له خوا ومینځل شي او د ډک چلند باید د
زې روزندې مسدتولیت هدر هغده ،دوک      سدوله یید   دوی د ، په ېړړو کې ډیر ماشومان بدې پدالره او بدې مدوره شدول د     شي
 . هغوی لپاره ګټور پروګرامونه ولري ، چې رالویوي یې او یا هم ح ومت ښایي دلري

 : دافغانیز  اړتیا 
باید په هدره کدورن  کدې را     سولې لپاره یو ملي ېهاد ، دافغانیز  غوښتنه ده ، دا دلې ګدایي باید له کورنیو پیل کړودسو

تدل لپداره خالږدیږو، ښدایي      ، نو مول لده دې تداریخي ګددایي ،خده د    ې دوه نسله که سوله ییز وروزل شي، یوازپیل شي
پداره هدم تدر ټولدو ښده      هغدوی ل  ، مړدر د خبدره ونده مندي   وږیت ټینړدار کدوي دا   ، چدې د ېړدړې پدر مشدر    هغه شمېر خلک
 :، ،نړه   داسې ع ېړړه دوی هم خپلې موخې ته رسوي، همدغه مشروېړړه همدا ده

چدې هېدواد پدر خپلدو      ،او پیداوړو، ګټدورو وګړیدو بددل کدړئ      ، دوی په مثبتوه نسله په سوله ییزه روحیه وروزئتاسو دو
 راتلدون ي پده  شته بهرنیان هم په سیاست او منطقي زور ایستلی شدي او   و دا، بیا نپښو ودروي، افغانستان پیاوړی کړي

 ، د ماشدو  پده سدوله ییدزه روزنده کدې د افغانسدتان د       ان له هر ډول یرغدل ،خده ژغدورلی شدي    تل لپاره افغانست هم دکې 
او ییدزې  ول شدخړه  ، مد تیدري زړه ښده نده کدړي     مسلمان پر افغانسدتان  د  ، چې بیا به هیڅ کافر یاپیاوړتیا راز پرو  دی

چې نن یدو کدافر رانندوځي او سدبا     ، خپلمنځي تاوتریخوالي دې برید ته رارسولي یو له پښو غورځولي یو روزنېناسمې 
دسولې په راوسدتلو کدې تدر امری دا     . دی، چې مول په کرار نه پریږدي، زمول کمزوري او له منطقي چلنده لرېوالی بل

لده   ، چدې خپدل بایدان   راځئ چې محاسدبه یدې کدړو، ټولدو مینددو تده سدوال وکدړو         ،هافغانې مور ونډه ډیره د او پاکستانه د
و پده یدوې مدړج ډوډج پسدې یدې واسدتوي، زه رسدم خدور ،         ، ټوپک ور،خه واخلدي ا سنړرونو ،خه کور ته راوګرځوي
 ، راځدئ پندد تدرې واخلدو او د    السده وتلدی وي  ، که دغده ېړدړه مارنسدل مدو اوس لده      چې په دوه ورځو کې سوله راځي

ندابوده کدړې   خپدل ټدول راتلدون ي لپداره بده مدو ېړدړه         ، بس دروزنه پیل وکړواو ږايفي  هراروانو نسلونو په سوله ییز



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

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

مدداخلې حد     افغانستان پده چدارو کدې د    ، چې هیااته دکاري او معقول نسل به موروزلی وي، وي او داسې یو هوښیار
بیا به نه پردي راځدي   ، نوسیاالنو سیال وي مختللی او د، پردوی پر مټ افغانستان ودان، ځواکمن ورنه کړي او چې د

 . ر کړوېاو نه به مول ته اړتیا وي چې خپل ټول ږمرونه په سنړرونو کې ت
چدارو وزار  او   ښدځو د  ، دکورنیدو انممنونده، دپدوهنې وزار     ، د لماح ومت، رسن ، اغیزمن شخصدیتونه، دیندي ږد   

نویدو اتالندو    مینددې بایدد خپلدو زامندو تده د      ،روزندې لپداره مټدې رابدډوهي     له ییدزې نور بنسټونه ښایي په کورنیو کې دسدو 
پداره د سدولې او   خپلدو زامندو ل   ، پلرونده ښدایي د  ، هغه اتالن چې ،دوک نده وژندي، خدو خپدل هېدواد وداندوي       کیسې وکړي

لددو سددولې خیددرا  لدده خپ ، دوله پدده خیددرا  کددې ندده راکددوي پددردي مددول تدده سدد . وداندد  موډلوندده شددي، سددوله پخپلدده راځددي 
 .وغواړئ

 

 


