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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 

 

 
 ۹/۲۹۱/۲۱۲۲         غفور لیوال

 

 فکر کولو ورکه او د موږ
 

، چا  د فکار کولاو پار     فی ساوفاوو پار وکومای ګین اار کااوه      لپااره د ( مدیناه فالا ه   ) خپل غوره ښاار   سوکرات ځکه د
سیاسال ووو تدار ایسالووکیو     ، چا  یاوازپ پوځیااوو یاا د    ریخ کا  داسا  واکمناه واه شاد مووادل       پاه تاا   .ارزښای پوېداده  

، چن یز خان ډیرپ زمکا  وویاول   . ري کل   د ېوسایین  یا پرمخلګ لپاره کوم څه کړي ويیوپ وش پک  د مداریاوو
وزو پاه پوسالکیو    او داسووو پاه شایدو ماو      ، خو خپل قوم ی  تر اخره دارووه ی  له خاورو سره خاورپ کړلډیر ښ

ره یا  دسامو او لمال و     ، چ  د اوساوي ژوود ښد ڼ  لپاا غه ولسووه ېوسایین  ته رسیدلي دی، یوازپ ېپټ وشوکړای
ره خوځښای لاه   راز پار مخلاګ لپاا    ېار  ، چا  د لاه دپ څخاه ښاکاري   . پس  کاار کاړی وي  فکري ت الرو پر ونسټ پرل

 .چ  له وده مرغه موږ ی  و رو یا ی  کم لرو او یاېم ارزښی وه ورکوو ،فکر کولو څخه پی یږي، ېغه څه
ي او ډیر غړي ی  لاه سان رووو څخاه راکاوز شاوي و      چ ، ه پوځیاوو یوپ ګول   ته ورته دیزموږ سرکار  د ودنظم

، ډیره ځ ه لاه  ډیر ارزښی وه ورکويوهیر په پای ه ک  لمل کولو ته فکري  یوه  د ، پر څوکیو ی  پښ  ورا ول  وي
ښو سره تاکلیکي چ ند کوي او په اصطالح لوګه ږدي او تر اووو تیریږي ، وړیوال  ګولن  ېم له موږ ساره ېمداسا    دپ

وااه یاا  دومااره سرسااري راتااه ر وداد، یااو شاامونساازیز ړو ښاالووه یاا  رامنړلااه وکااړلچ نااد پیاال کااړی دی، ولااه ډپاوځي  
 . چ  څوک خیمه ول وي او ېره شیبه دکوچ په فکرک  وي  ،ړ ړپ په ډګر ک  د  لکه ،ړو پ کړپ

کا  ېیواوک    واو ، پاه کړ ي ړو ښلووه مو ېام رامنړلاه کاړي وي   ، که ځین  مات او ګوډ فکرموږ فکري ونسزووه و رو
لمال لاه خاوواداوو څخاه      فکرخاووادان د  د. ن من ښکاري او وس ګډوډي رواوه ده، ېر سړي ته ځاارزښی وه ورکوي

 .، ځکه یا منفي پای ه لري او یاېم ودپای   وي لرپ پات  دي، لم ووه مو ودفکره دي
ه کا  ورتاه و االرپ مووادل     په پای فکرکولو  د ، چ  ېمدا اوس په افغاوسلان ک  شله ،زما په واور ګول  ېغه سلووړ 

اړرایاوي ځاواک    ارزښای ورکاړو او د  پرمخلاګ تاه   منظمو چوکاګووو په دونه ک   فکر کولو لپاره د ، که دکیدای شي
، اولیاا  ،  فسااد، لاوږپ   ،له ړ اړپ  ؛په ېو لم ي شي ېو ،السله راو وو په پای ه ک  فکري ځواک د د، ېر خوځښی

 . الصیږوګډوډۍ او ورسله پات  والي څخه خ
چا  وزارت یا  حروا  لم اي      ،صاالویله ګول اه و ارو    فکرکولاو واا   اقلصاد لپااره د  ، خو داقلصاد وزارت لرو موږ د

پاااو  ړو ولاااو  ، خاااو دپرمخلاااګ لپااااره فکااار واااه کاااوو، پاااو  ړاااو وو   کروااا  د ، خاااو دکاااړي، دکروااا  وزارت لااارو
ېمدپ لپاره په ېر ډګر ک  واکام یاو   د ،تیژیسی مفکرین مو وه دي ړرګه کړي، چ  په دپ ا ه مع ومات راکړيسلرا
 . 

، فکاري وظریاو  پر، تار ګولاو ډیار ل ښای     ه چا  پاه زرګوواو فکاري مرکزوواه لاري      ، ځکا واړۍ زورځاواک دی   امریکا د
اړرائیه ځواک  و ک  د ،یوازپ دا وهوي او ېیوک ه له وشپړو مع وماتو پرته پرلمل وه ورګډیږي کفرلیو او تیوریو 
ځیناا  فکااري ونساازووه پااه دپ   دوی د :ود  ااه  .تاار ماانی ا یکاا  یاا  ېاام دلاماال اولماال ا یکااي دي   واو فکااري ونساازوو

 ساپزمبر تار یوولسام  مخکا  یا  د      چا  د  ،لاه دپ کب اه ده  ېام  ، چ  په افغاوسلان ک  ی  دغه ظاېري سلووړه واوردي
، پاه دغاه   ه کاړپ وي وشاپړ چا  فکاري زیرماه یا       ،او ګواک  پرته له دپ یکړ وه و  زیات فکر دپ ېدواد په ا ه ډیر

 د! چا  واه    ،داس  ېم دی ، یوګومان خوته مجبوره شول او په پای ه ک  ی  ډیرپ تدروتن  وکړپ څه کولوېدواد ک  
) ډیار فکار پاه پای اه کا  یا  خپ اه ړاو پ کاړپ دي           دوی ېمدغه تیروتن  او سلووړ  ېم ریښلین  وه دي او ګاواک  د 

 .(واهلل ال م  
افغاوسالان پاه    په ا ه منظم فکر واه کاوو، د  سلووړو دافغاوسلان  ، چ  دشل کاله کیږير لږه په ېر صورت ، موږ لږ ت

وررساولو چاال او دروېا ، پیساو ګز او،       ، ځاان څاوکه تاه د   فکر کولو ځاای وسا وال  زورازماوین    ا ه د سیسلماتیک 
 ، چا  د واه دی مع اوم   ارواک ته لږ تر لږه یو داس  ځواکمن چ ما. ، شعارووو او کنړ و ویول  دیاوساساتي سیاسلووو

امنیای   ، دژوواد ېوساایین    خ کاو د  ، داقلصادي ودپ، ګولنیز سمون، م اي یاووالي، ښاه وکومای ړو ولاو      افغاوسلان د
، پار  خپ او منظماو، پرلپسا     دو   ونسزیزپ ا تیا پاه ا ه یا    کوم   ودپ یا پوېن  د ، دکار اوتولید زیاتولو ، دګین ښی

وي او ویا ی  دېغو پر ونسټ  ، حرو  ی  رامنړله کړپه ګول ه چملو کړپ ويوو کومافغاوي ارزښلووو وال و فکرو
ړو ښی شخوود وېي او تر ړیبوواو   یرلبدالرومن خان دزماو  پر اداريام لمل کړی وي، ګڼ شمدر ی   راځي او د

 . ډکولو وروسله په خپ ه مخه ځي
 

، رو ارواګ روایلوواو او شاعارووو    شاکایی ، ژ ا پیال کاړو، پرخپال واال د    فکار کولاو تمارین     ماوږ وایاد پرخپال واال د    
 :چ   ،پرځای راځد فکر کول پیل کړو



  

 

 

 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

 موږ ول  په داس  وده ور  یو 

 رواوو سلووړو الم ووه څه دي  د 

 سلووړو له لوام و سره څن ه واید مخامخ شو د 

 ل مي و الرپ څه دي ړدېرپ سلوو   

 م دي لرپ کولو وسایل کوم کو سلووړو د د 

 سم  کاروو  واکووه له چا سره دي  وسای و د لرپ کولو د دسلووړو  د 

 ېمغږۍ الرپ کوم  دي  ځواکووو ترمنی د له منړه و لو د سلووړو د د 

 منظمو فکري ونسزووو تهداوووه کیږدو  څن ه د 

 دغو فکري ونسزووو تر منی ېمغږي راولو  څن ه د 

 ترمنی ا یک  ګین   کړو دغو فکري ونسزووو او اړرائیه ځواک څن ه د 

  فکاري زیرما  تار وشاپړولو مخکا  ځاان لاه ېار ډول واسام لمال            ، چا  د څن ه اړرائیه ځواک دپ ته ا  کاړو
 .څخه وژغورالی شي 

 فکر کولو او ویا لمل کولو ګولنیز لادت رامنړلاه کاړو، چا  ورو ورو پاه یاو افغااوي دود او وااالخره         څن ه د
 .یوه فرېن ي ارزښی ودل شي 

 
 .ددپ ګولو پوښلنو په ا ه خپل فکرووه له موږ سره شریک کړئ  راځد 

 

 


