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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 

 

 ۹۰/۹۱۰۲۱۰۲                 غفور لیوال
 

 ونهیرغلموږ او څو اړخیز 
 

، چرې   هانو سرره یرو ځرار پرر دې خوررې وکر و      څو ورځې مخکې یوې رسنۍ وربللی وم، چې له یو شمېر نورو کارپو
، ده څره د ترک کېروو وړ   او څنګه یرې مخره نیروشر شروث بهرز پره رړه پرورې و، خرو پایلره یرې یو          فرهنګي یرغل څه در 

، وس ترر هرر لول یرغلونرو شنروې در    ا افغانسرها  همروا  . یروه یرې مامره شري    ، چرې فا ترک شرک   غرواړم همولهره یرې پرر پایلره     
 ، داسرري یرغررل پایلرره یررې روانررې  ګرر ې د    سی د. او آ  تررر اخيقرري یرغررل شنرروې در  ، اقهصرراد ، فرهنګرري  سیاسرري

ډوکو پرتره مرو   غوښرو او هر  خپل بربنډ ځرا  لره    د ، چېموږ سهاسو هر یوه په کور کې وینواقهصاد  یرغل نښې یې ر
، فرهنګري یرغرل   هر څه پرد  د ... ، خواړه ، فرشونه، لوښي،  امېنشههپه کور کې څ افغاني تولیو شو  توکي ېه

یروه ااونرډ  پره ل خره خوررې کرو  او بلره         خو موږ ته مخامخ له تلویزیو  او یا بلې رسنۍ څخه رااور   یو ښراغلی د 
 ، سیاسرري شررنارونو او دنررورو پرره لرامررو تلویزیونونرره مررو د ،و رسررنۍ لرره ورایرره پرره یررو بررل ااونررډ  خرڅرره شرروې   

 ېپردیو پره سرنورو او ملري اررښرهونو حرو بهبونرو بانروې پ سرېول         رالیو اانې مو د ایډیولوژیو په تولیغ سه   شول او
 . د 

مهیراد  و امخروره مرواد   ، چې دوه درې لسیزې پخوا په افغانسها  کې چا د، رما یادیږ اخيقي یرغل هک تر دې کک نور
 نسري تیرر     ، په افغانسها  کرې د ، رشوت هک داسې نه وو لکه اوس، تقلب، او ټګيایډر بي بیخي وه نه ، دنه پېژانوه

رمکرې یرا برل ملکیرب غصروېول افسرانه ښرکارهوه او هیچرا دا پره خروی نشرو لیروار چرې څرو                 ، دخور هیچا نشو منير
سرپي  ) پایره سرپي    خلرک پره دو   ،، پره لویره شره  وم برل قومانروا   دې ک دې له هلک سره واده وک   او یاس ر رورور 

اخيقرري یرغلونررو پرره رور  پردیررو د نرراولي او اخرريا ورانرروونکي مادتونرره هررک د  دا.... بانرروې وداړ  ( لولرره بنیررادم
 . راننوتل

کره   ،نلررو  ، چې موږ احهیاج یو او خپرل څره  کیږ چې دا ټول یرغلونه ځکه پرموږ  ،وه رموږ په بهز کې یوه پایله دا
ث کره مروږ خپرل    لرې خپلرې  ګر ې رمروږ کرور تره راوړلرې       ، نرورو بره و  سیاسي موسسې درلودشر( افغاني)  موږ خپلې

شرلغمو   رار شرې بنویروو سرره بره د    تولیوات درلودشر نو نن به مو په کور کې یوڅه افغاني تولیوات هک وو او له هرر 
ټکاوه او کره مرو خپرل     فکر درلودشر له فرهنګي یرغله به مو سر نه ، سنوره او، که مو خپله لرامهبیه هواته نه خهله

پایره سرپو بره نره داړلرو او لره هرر پلره او کنرډوالې شنروې بره مرو رراونره               ، دو، پاللي او پیاوړ  ک   واراخيا ساتلي
 ....  ېروږد  انسانانو مرګ ته شیوې نه شمار ل

 :افغانیزم ته اړتیاه ده 
ژر تر ژره مملري   ، چې دو داسې فکر  بنسټونه رامنځهه ک  لکولو لپاره بای ټولو تشو د دافغانیزم ملي غورځنګ  د

 . کیوو وړتیا ولر  
، چرې دلهره   في او ناوړه مصنومات ځکره راننروځي  نورو من ، داحهیاج په دروارو راننوځي افغانسها  ته ټول یرغلونه د

درلرودشر نرو    غونوې سل نورې لرامې او فلمونه ( کونډې رور د)  که موږ . افغاني اررښهونو تشه پرې لکه شي د
 ... هنو  او ایراني فلمونو او لرامو داسې انډوخر نه و وړ پر تلویزیونونو به مو د

مبورب   څېدل او پر ځار مرو هر  په نامه بایلوفیشن  دموږ خپل لیر اصیل اخيقي اررښهونه د ن یوال کیوو یا موني کیوو 
 . شو ک ارنه تر شسه  اررښب 

لره راخپلولرو سرره     ښرکارنوو مبوهرو   چرې لره نرورو بره د     ،رامنځهه کیوو په مانا نوه یوې ت لې ټولنې د افغانیزم هیڅکله د
او  ېبرې اررښرهه کولرو شرنور، پریکر       منفري مصرنوماتو د   راخپلولرو او د  مبوهرو اررښرهونو د   بلکې د ،هک نه  وړیږ 

  . افغانیزم کرښه ویلی شو ته دممل 
نر   تره    اررښرب ولررا او   ې پر ن یوال ب یر وراډهول هغه م ال شونې ده چې تاسو له ځانه سره یرو چ ! خور اوسئ 

نر     نرو بیرا بره دا    ،هراج د چټکرې نر   پره وړانروې ودریرږا      ، کره همواسرې ترس شس او احهیراج و مه    یې ورکر ار شرئ  
، همروا م ربانره   ممرل ونلررا  ، اراده او فکرر و پریکر ې مر ر    هرڅه درکو  او تاسو به یې داخیسهلو یرا نره اخیسرهلو د   

 رهرک درکرو  او د بوټونرو تر     ایرډر غنمو تر څنګ  د ،لوڅ او بربنډه فلمونه هک رالیږ  کمپیوټر ترڅنګه ن   تاسو ته د
، هموا ن   ده چې موږ ته درمل راکو  خو تر پلو شنروې یرې پټره چراړه هرک راتره       څنګ ټوپک او راکټونه هک رالیږ 

 : ، هموا ن   ده چې هوپرې وو  نیولې ده چې خپل ورور
 هک مې ووژنې پخپله هک په مابانوې ژړا کا 

 څه ښه یاردر ښه یې مینه وژل هسې شیو  هسې 



  

 

 

 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

څره   ، چرې د ، افغانیزم مروږ تره ښریي   ، چې څه واخلو او څه وانه خلوموږ هوښیارو اوچاڼ ملي ځوا  در  افغانیزم د
که هایکو اخلو نو . ملب په تواه پر ن یوال ب یر وراډ شو یوه ژونو  اخیسهلو په وړانوې بایو یو څه ورهک ک و او د

نرورو   ، چې څنګره د افغانیزم حکک کو . نو بایو قرصک او اتڼ هک وروپیژنوراخپلوو ( رپ) لنډ  بایو ورک و او که 
نرورو   لیږلرو وړ کر و او خپلرې غرالۍ د     پروا  انګور ب ر ته د انار او د او تګای  کنوهار نواتي غوړیو په بول کې د د
 ...ښکي وارځووماڼیو  د

ځرا  خيصرولو اراده    ، چې له احهیا ه دنورو له هراړخیز یرغله وژغورا تاسو یوارې هغه م ال کوشر شئ ځا  د
 د، مروږ کمپیروټر غرواړو خرو     چاڼولو ځوا  رامنځهه ک ا یرغلونو په وړانوې په ملي سطهه د د رار وک ا او هموا

 ....پاره ، نه له سمې شرې څخه د وتلو لځا   وړولو لپاره
 :پایله  

 ؛یرغلونو شنوې یو هټول ولس دې خور و  چې موږ تر څو اړخیز 

 ؛ځا  ساتلو لپاره ښایي پر ځا  بسیا شو له هر لول یرغل څخه د  

 څرره نرره یي ب یرر سررره څرره کرووث څرره ترررې اخلرو   ، چررې لره ن یرروال پرمخهیررا دې ملري اراده بایررو رامنځهره کرر و   د ،
 ر یې ورکوشر شوث غواړو او څه ورکووث او په کوم رو

 خپل فرهنګ خپرل اخريا   خپل فرهنګ پیاوړر کو  سیاسبرامنځهه کو  او خپل خپل سیاسب  خپل اقهصاد ،
 .بواخيقیو مخه نیسي  دنورو د  ژغور  او خپل اخيا

 
 

 

 


