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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 

 ټیم ستونزې ودانۍ د د
 

په دې مانا نه ده چې هڅه او زیار یې بېې   ، خو دال کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شيخپل کار په پی ودانۍ ټیم به د د
رو او بیېا یېې الرې رې    ټیم په مخکې پرتې ستونزې وشما ودانۍ د راځئ د. ی او ګواکې موخې ته به ونه رسیږيګټې د
 . کړو دېهم یا
ډلېو  خپل سیاسي ځواک، پوځي  ، ځکه دوی داو واک وځواک تر ټولو لوی خنډ دیشرو مېریونرانو انحصاري ګټې  د• 

، ویښ او بېې لور راوسېېتونکي یېېوه رونېېانه دوامېې اره او میرا ېېي سېېاتنې لپېېاره د  ګټېېو د( تېېورو او توریېې ي)او اقتصېېادي 
کار ارادي ونه کړي هم، هغه انحصېار چېې دوی    او که دوی دا .خوځښت مخه له بې بېرو الرو نیسيفکري او سیاسي 

دې خنېډ وځنېډ    ، دیېوه لېوی خنېډ پېه توګېه پیکنې ل کیېږي        ، دتوګېه لېه هر ېه  خېه راچېاپیرکړی دی      یوه اغېزر سېیم پېه    د
 .ړۍ په لومړیو کړیو کې لوست ی شئدې ل  رنګوالی د

، سېازماني او نر مې ني خوځښېتونو  خېه نېاو ه      ګونې ي  کرونېو کېې سیاسېتروبو او لېه     ، په تیرو دیرشېو باوري عامه بې• 
خرکېو بېاورونو تېه کرېا زیېار       بهرنیانو پرلپسې السوهنو د هېر ډول متکېکل ړو نېت پېه و انې ې د      ګټې اخیستنې او د
 چاره یې یوه  ه ستونزمنه کړې ده چې خرا دې په بکپړ ړرئت پر یوه افغاني ټیم را غونډ شي او د رسولی دی او دا

 .انۍ ته دې م  وتړيهېواد ود
بهرنیېانو پېه    لویېو سیاسېتونو پریکېړې پېه بهېر کېې او یېا د        افغانستار پېه ا ه د  ، چې در دیرشو کرونو ډیر وخت وشوت• 

، هېی  افغېار   چېې تر ېو بهرنیېار پریکېړه ونېه کېړي       ، دې سېتونزې خرېا دې بېاور تېه رسېولي دي     سره کیږي م تړ تر
 .یو بکپړ افغاني خوځښت وي ودانۍ ټیم به چې د الال دا. ښت سمور او ب لور راوست ی نه شيخوځ
، پېه تیېره بیېا پېه     و السېونو لېه سېتونزې سېره مخېامخ وي     تش ړیې  او تکې   خپرې مبارزې په پیل کې د ودانۍ ټیم به د د• 

هنګ په یوه سیاسي فر( بادولو عادت پیسو د په سیاست کې د)ونرانو سیاستروبو او کمپاینونو داسې ټولنه کې چې د مېری
. بېې لېه پریمانېه پیسېو نېه شېي کیې الی       ، چېې سیاسېت   دا باور له خرکو سېره پیېاو ی کېړی    ب ل کړی دی او یوځل بیا یې

، نه غې  او فسېاد کېوالی شېي او نېه هېم لېه تېورو الرو         ه بهرنیانو  خه پیسې اخیست ی شيودانۍ ټیم نه ل چې د الال دا
و بېې  پرورلېو ا  خپرېو خپروونېو د   او یېا هېم د  ( الې  الضوېویتونو  )ډو نون د ودانۍ ټیم یوازې د خپرو ګډو. پیسې ګټ ی شي

 .شرطه بسپنو په مرسته کارکوي
د مارکیې  تېر ټولېو قیمتېي      ، ځکه کادرونهکادرونو له کمښت سره هم مخامخ وي ودانۍ ټیم به په لومړي سر کې د د• 

 . بیښېېيامخ یېېا نېېا مخېېامخ بڼېېه یېېې ز  شېېرو مېریونرانېېو پېېه منګولېېو کېېې نېېکېل د ي او پېېه مخېې    ، چېېې همېې ا او  دکېېالي دي
 . رکېېو تېېر مېېنځ خپېېل ځېېار تېېه ځېېای وګېېوري  خ ودانېېۍ ټېېیم بایېې  رامن تېېه شېېي او د  خېېو لېېه دې ټولېېو سېېتونزو سېېره سېېره د 

 نو پېېه و انېې ې خپرېېې هڅېېې وقایېېه کېېړي   پورتېېه خنېېډو ودانېېۍ ټېېیم  نګېېه کېېوالی شېېي د  ، چېېې دراځېېئ لېېږ پېېه دې تېېم شېېو 
نېاخوالو دوا  یېې   ، چېې د اوسېنیو   انېونه وروپیکنې ل شېي   کې بای  خرکېو تېه هغېه ګو    تر هر ه و ان ې د ویښتیا په پړا و

بای  له دې ګوانونو او ستونزو  خه د ځار ( چې دمبارزې دوهم پړاو دی)رونانتیا په پړاو کې  د. ورته پېښوالی شي
ر عرمېي بنسې  وال    چې پې  ،میکانیزمونه یې تر مخې کېښودل شيژغورنې دعمري الرو چارو ورپېکن نه وشي او هغه 

بهیر الرنوونه وکېړای شېي،    هغه ب لور د او په درېیم ګا  کې د. تار له شرایطو سره سم عمري هم ويافغانس وي او د
 .چې خرا یې ترسره کول غوا ي

 . ت پېه ړو یې و سېره تېر سېره کیې ای شېي       ، مېنمم، دسېپریل لرونکېي او دیمېوکرات سیاسېي خوځښې      یوه متکېکل  دا ټول د 
 شېرو مېریونرانېو د   ، هېم بېه د  بېې بېاورۍ فوېا لېه من ېه و ي      ، چې هم به پېه خرکېو کېې د   ودانۍ ټیم دی هم ا ړو نت د

مبېارزې پېه ډګېر     ي او هېم بېه پخپرېه د   افغانمحوره سیاسېت ا تیېا او و تیېا مضرفېي کېو      ، هم به دانحصار ګواښ ورپیکني
 .کې خپل وخت، امکانات او انرژي لګوي

هېر ډول بېبېاورۍ    ، داو موخو پر القانیت باور ونه لېري، مبېارزه نېه شېي کېوالی      خپرو هڅو ودانۍ ټیم تر هغو چې د د
 .الرې باور وکړئ چې پرې روار یاستدی چې تاسو خپره پر هغې  ع ج دا

بهیر کېې   پراخولو په خپرو طرالو د منممه مبارزه په یوه ایډیولوګ ب له کړي او هڅه وکړي د ودانۍ ټیم نایي خپره د 
خپرېې طرالېې پېه و انې ې کېره کتنېې        مبرغانو پر خ ف، تل نېایي د  تړلیو طرالو د ، البته دنور هم پرې وپوهوالی شي

 .میل او اص ح لپاره یې چمتو اوسيهرې شیبې تک ومني او د



  

 

 

 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

خصېیتونه دي چېې   ، دا سمه ده چې شخصیتونه مهم دي او دا شصیت محورهنه شخ ،فکر محوره ويودانۍ ټیم نایي  د
 کېېو  شخصېېیت د ، وخېېت او نفېېو  ددې پرځېېای چېېې د خپرېېو مرګېېرو اینېېرژي  ودانېېۍ ټېېیم د ، خېېو دافکېېار رامن تېېه کېېوي

فکېېر محېېوره . پرېېې فکېېري طرالېېې پېېر پخولېېو یېېې ولګېېوي خ ، نېېه بېېه دا وي چېېې دپړسېېولو یېېا ورانولېېو پرچېېاره ولګېېوي 
بریېالیتو    ټېاکري فکېر او طرالېې د    ړو نتونه د مکرۍ یا ککرۍ په ستونزه کې نه پریېوځي او هېر هغېه  ېوک چېې د     

پېر  (   ېوک دی  ) قیقېت کېې د ودانېۍ ټېیم د     پېه ال . بهیېر مکېرۍ تېه ورپورتېه کیېږي      لپاره ډیر کار کوالی شي هماغېه د 
 .ته رایه له خپل من ه پیل کوي(  ه کوي  ) ځای 

ه زرق ، او هېڅکرېه پې  مبېارزې لېه بېېوزلۍ  خېه ونېه ویریېږي      خپرېې   خپرې مبارزې په اوږدو کې نېایي د  دانۍ ټیم دو د 
خېو پېاکو او پېر خپرېو پښېو وال و ړو نېتونو بېاور         ،وبرق او فیکل پسې ونه ګرځي، خرا باالخره پر بېوزله او فقیرو

) !( مرسېتو   پردیېو د  یر مضقول سیاسېي خوځښېتونه د  لی ل شوي دي چې ډ. غه باور به ډیر پوخ او ترپاتې ويکوي او د
تیېازاتو پېه   مېادي ام  یا پیسو ورکولو له امره ناکا  شوي دي ، هم ا راز پېر شېتمنیو یېې داخرېي سېیالۍ پیېل کېړي دي او د       

 .خاطر سره پاشل شوي دی
 ډیېر زور  یاو تیېا پېر هڅېو   پ خپرېو سیاسېي طرالېو د    ، تکېکی تي او د نۍ ټیم بای  په پیل کې پېر تنېویري  او با الخره دودا 

 ودانېۍ د  له شخصیتي پروه د. مبارزې لپاره په کاردی ، چې ورته دهغه عامه باور ته ځار ورسوالی شي، چې واچوي
دانېۍ  و ټېولې ځانګړتیېاوې کېوالی شېي د     ، داوهې او پیاو ې ارادې نښې وګڼل شي، پتقوا، نو اخ قو ټیم غړي نایي د

 .ره یې لريژغورنې لپا وه مرت د دی ، چېټیم هغه لوی ارمار ته ورسوي
 


