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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 

 

 ۰۲۲۰۱۲۲۱۰۲          غفور لیوال 

 ودانۍ ټیم د
 

 کیار کولیو لیه هومیه و ، د     تګذاره ټییم د خدم ویل کیدای شي دا ، ماکې مو په یوه فرضي ټیم خبرې وکړېپه تېره برخه 
ښیه کولیو ژمیو او بیاورمو      شیرایوو پیر   انسان د ژوند د دغه هېواد د د ، افغانستان اوخدمت رسولو په ژبه خبرې وکړ 
ټیم به خیدما  ټیول افغانسیتان، ټولیو       ، داکوم هوم استازیتوب کو او دکوم ځای دی  و ، په دې پسې به نه ګرځو چې د

ټییم وبولیو زمیو      ودانۍ ټیم د ، نو که داسې یوټول افغانستان وداني و  او ژبو ته رسو ، موخه به یې د سیمو ،هومونو
ځیان لپیاره کیار     کول دنورو لپاره کیار  مېلیونرانو په مخامخ هوب کې ودریږ  او د ودانۍ ټیم د شلو د. کاربه اسانه کړ 

یم ییوازې ژمهیه   ودانیۍ ټی   د. نه شي نېکمرغه کیدای( دی ) شي،  ټول نېکمرغه نه څو ټیم باور لر  چې تر ، ځکه داګڼي
 ، چیې د هۍ او پیاکو سسیونو خاونیدان هیم و     ، پاکلم، تقوا، پوهېپیاوړ  مدیریت ، بلکې دوی باید داو خواخو   نه لر 

 ، چییې دکییو  هغییو ملمییي  ررییو پییر بهسیی  بییه کییار    شییو  میکانیومونییه ولییر  او د  خپلییو همغږیییو هپییو لپییاره سییه ول  
خلکیو لیه سیاسیي     ودانیۍ ټییم خپیل معیرومیت د     د. و او ارزښیتونو سیره سیم مملیي هیم و      افغانستان له شیرایوو، سیرچیه  

 انیۍ ټییم پیر   ، په دې توګیه ویهیو چیې د ود   و ته رایه ورک( څه کو  ؟)پرځای به ( څوک دی ؟)چې د  ،ارادې څخه اخلي
ودانیۍ   د. ، هوښیار او مهظم کار محکوم دی چې دغه ځای ته ځان او خلی  ورسیوسی شیي   ، پرله پسېډیر زاره چاود 

 .مافیایي او انحصار  واک وځواک دی، د هغوی استبداد  ،شلو مېلیونرانو ګټې ټیم لپاره لوی خهډونه د د
 دوام لیه املیه ورسیره    مېلیونرانیو د دا ډول واک وځیواک د   شیلو  ، چیې د م باید خل  په هغو سیتونووخبر کیړ   ودانۍ ټی د

 .نتیا او بدلون پړاوونه باید ووهيملي ویښتیا، روښا همدې لپاره د ، دمخ د 
مېلیونرانیو االی ا او    ، د، تصادم او تقابل ښه سره نیه ده لیونرانو سره په جګړه کې ښکېل شيودانۍ ټیم نه ښایي له مې د

دغیې پییانګې   ، بلکیې د شیتمهي لیه مه یه وړل نیه د  پیه کیار       مېلیونرانیو پانګیه او   ، درد سیمې سرې تیه ورسییخول پیه کیا     
، چیې سیاسیي پ پییوځي      دې لپیاره ښییایي هلیې ځلیې وشیي     د. د  ، سیمې ګټیې اخیسیتهې او تولیید  کیول پیه کیار       معیرومیت 

ودانیۍ   ، داهتصیاد بیدل شیي   دوی تور او تورید  اهتصاد په سپیو او تولید   مېلیونران په سالمو پانګوالو واړول شي او د
 .بلکې اال را  راولي او مرسته کو ټیم کسا  نه اخلي ، 

، خو لومړی به وګورو چې افکارو او کړنو په اړه خبرې وکړودې لړۍ په نورو برخو کې به د ودانۍ دټیم د  ررو،  د
 .انګړنې لر انۍ ټیم څوک د  اوڅه ځدود
افغانستان  ، فکر محوره او کار  ټولګه ده چې داو روښانه افغانانو یو متعکلهغو ویښو او  افغانستان د ودانۍ ټیم د د• 

 .و دښه والي لپاره فکر او کار کو دهر اوسیدونکي دانساني ژوند دشرایو
، چې په تیرو دییر   څ هغه سیاسي جوړښت کې نه و  شاملسمهالي کار پر مهال په هې خپل او دې ټیم غړ  باید د د• 

 .په سس لرلو تورن د  کلهو ناوریهونو کې
، بلکې ټوله هپه او کار ییې  هغه لپاره جګړه نه کو  ، خو د، ت ربه ترې اخليله تاریخ څخه یوازې زده کړه کو  ټیم• 
 . و دوستیو په بهدونو کې بهد نه د تیرو دوښمهیو ا په دې مانا چې د ښه کولو لپاره دی، دا جوړولو او س نو او سبا د د
، افغیان  پلیورنې  ، هېیواد ، لوټلیو چا په وژلو   باید داسې څوک نه و  چې په تیرو دیرشو کلونو کې دټیم غړ ودانۍ د د• 

 .زیان رسولو محکوم یا رتی تورن و او افغانستان ته په 
، مدیریت ، بلکې دکلېکسیون نه دی راټول شوی نمایعي، مذهبونو او نورو ویعونو سیمو ،ژبو ،هومونو ودانۍ ټیم د د• 

، چیې  والي پیر بهسی  داسیې کیار  جوړښیت دی     څهګه والي او څومره  ، خدمت رسولو او کارکولو د، ریښتیهولۍمهار 
 .سره یو دبل ممد او متمم کیدای شيله بل سره کار کوسی شي او په اسانۍ  یو
 انسیاني ژونید د   ټولیو لپیاره د   ټولیو لپیاره ییې غیواړ  پیه رقیقیت کیې د        ، چیې د ځان لپاره هغه څه غواړ  انۍ ټیم دود د• 

، کې ښه والی به هماغومره و  ده په ژوند ، خو دخپل ژوند شرایط هم ښه کړ  ښه والي له سرې غواړ  د شرایوو د
 .ښوون ي دښوونکي په ژوند کې راځي چې دیوه ابتدایه
ابتدایه ښوون ي د ښوونکي ژوند د یوه سویسي یا بډای مربي هېواد دییوه اوسییدونکي    هپو له برکته د ده د کیدای شي د

 .دده ژوند هم همدومره ښه کیدای شيدژوندتر بریده ښه شي ، بیا نو 
ودانیۍ   کعیرۍ مییارونیه بیه دا و  چیې د     معرۍ یا ، دکیش شخصیت ګرځیدلو ، دودانۍ ټیم پر ټاکلي فکر راټولیږ  د• 

 .ه خدمت لپاره څومره کار کوسی شياو ښ



  

 

 

 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

دټیم غړ  به دهېواد دملي ګټو او هوانیهو تر څهګ هغو االولو ته هم ژمو و  چې ددې فکر محوره ټییم دسیم چلهید او    • 
 .لپاره یې په خپلو مه ونو کې ټاکيډیر کار 

، رد  اړیکیي او راکیړه ورکیړه نیه لیر      فی دودانۍ ټیم هېڅ غړی به له بهرنیو هېوادونو او کړیو سیره پی  او ییا ښیکاره     • 
زمیا هیدرمو لوسیتونکي بیه خامخیا      هوانیهیو او االیولو پربهسی  جیوړو       هېواد او کار  ټییم د  هر ډول بهرنۍ اړیکي به د

ورتیه ډییرې خییالي او    ارمیاني ښیار ان یوروم او زمیا دغیه خبیرې بیه        ( مدیهیه فاضیله   ) فکر کو  ، چې زه ورتیه دکیومې   
 .اسې نه ده، خو دارماني ښکار 

 

 ، خیو دا واک وځیواک ورلېیږدول د    خ الون یوازیهۍ سره همداسې یوه کار  ټیم ته د شلو مېلیونرانو له انحصاره د د
، ې سیاسي ارادې پر بهس  ترسیره کیړ   خپل د لېږد دا په دې مانا چې ولس باید. ، بهیاد  او میقول و لېږد باید شیور 

کیومې بلیې    دې لېیږد لپیاره د   وسله وال انق ب یا کودتاه ځای نعیته او نیه هیم د    کوم بل دلته د. نه کومه ډله یا کوم وګړی
ه دې کییې څییه ډول ونییډه ټیییم بییه لییه کومییه شییي او خلیی  پیی  پوښییتهه بییه رامه تییه شییي چییې دا  ، نییوجګییړې روالییله پییاتې ده

 ؟ اخیست ی شي
دغیه  ، همو ونیډه لوبیوسی شیي   روښیانفکران  هغیو لوسیتیو افغانیانو لیه خیوا جیوړ شیي چیې د         ، چې دا ټیم باید ددی ځواب دا

ورو پیه   -نوکیوسی شیي ورو   ،نهضت بریالی کړای شیي  روښانتیایي   او خپل ویښتیایي پ  لوستي افغانان که سم کار وکړ
مړنییو افغیاني   لومړنیو افغاني روښانفکرانو یوه هسته رامه ته کړ  او همدوی له لوستیو افغانانو څخیه پیه لو   تاریخ کې د

هغوی پراخ م تیړ   خلکو مهځ ته ورشي او د رسېدو پرځای لومړی د دوی باید مخامخ واک ته د. روښانفکرانو بدل شي
شیلو   ، لیومړی بایید خلی  د   پی مملیي خوځښیت برییالی کیړ       همیدې م تیړ پیه مرسیته خپیل فکیر        ، بییا نیو د  ترسسه کیړ  

ه مهمیه ده او د ا اراده  خلکیو سیاسیي اراد   ، چیې د غیه شییور میام کیړای شیي      مېلیونرانو له ګواښ څخه خبر شیي او بییا د  
خپلیې   تیه راییه ورکیړ  او بیاسخره لیه دې سرې ولیس پیه شییور  توګیه او د         ( څه کیو  ؟ )پرځای ( ؟څوک دی)ښایي د 

کړنیو   پیه کلکیه ییې د    ودانۍ همدغه ټیم ته وسیپار  ا و  سیاسي ارادې پرم  د شلو مېلیونرانو انحصار  واک وځواک د
 .او استبداد لور  ته ورکو  نه شي ککړتیا ټیم پخپله د ی مکړه داڅارنه او نظار  هم وکړای شي چې خدا

 

 


