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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 

 

    ۱۲۰۱۱۰۰۱۰۲                   غفور لیوال
 

 ټولیز تلقین
 

یزو  ټزول پ پزر دونز       ، دټولیز تلقین اغیزز هز    ، خو در بحثونه کړي ديېتلقین په اړه ډ( فردي ) وګړنیز ارواپوهانو د
وایز  یزوکپ پزه    ، یوه وګړنیز تلقین کیسه درتزه وکزړ   د  ،راځئ. وګړنیز هغه چپ پر وګړي دی ، لکه دهماغومره دی

راکښزلو لپزاره هزوا     چزپ نزور نزو ده تزه د  زا      ،یپ وکړ، چپ کوټه دومره راوړه شزو  ، ګومان خوب کپ خپسکپ ونیوه
چزپ   کزړ ، ناڅاپزه یزپ پزه فکزر کزپ و     ب  ه ب  ه کې ه او نږد  و خپک ش ، خولپ پر  رامزاتپ و   ړي  اه  ن ه پاتپ، د

 وره هز  ب ز ه شزوه ،   ،  زاه یزپ نز   کړکۍ ال تی یزپ ونزه مونز ه    ، د، نو هوابه راش ، ورپاڅې ه ، تیاره وهکړکۍ پرانیزي
 زاار  ...  زږي یزپ ډش شزول او بیرتزه څمآ زم ورا  ویز ه شزو        ،وارخطا شو او ښیښه یپ ماته کړه، هوایپ کز  کزړه  

پ کیسه ورپه یزاد شزوه، خزو څزه     ، دشپپه کوټه کپ ده  ار  ټوټپ پرتپ دي، لمر راختلی و، چپ ګوري  ا مېچپ راک
ه دماښزا   ، کړکزۍ وزوړه روغزه ده او دکزوټپ هزوا هماغز      اته کړ  ده  ار ه ممخ کتلو هی ، چپ په دیوال کپ یپ دګوري
ده او کلزه یزپ چزپ هی ز اره      شزو    په خوب کپ تلقزین شزوی و، چزپ هزوا خآ زه     ، چپ  ړی ارواپوهان وای . هواده 

او ، هزوا تزه اړتیزا      دواړه غوښزت پ روانز  و  نزه وسزم     ارګزانیز  ده د د ،تلقزین شزو، چزپ هزوا راغلزه      بېرتزه   ماته کړه
بحرانز  کزوالی   هم ا زپ  ټولیز تلقزین هز  ټول زه    . الشعوري اختآل له امله وه بلکپ د، هغپ پوره کې ل د ږو اړتیا نهد

پزه هغزپ    ،لمسزتیا وه ې، دکلیوالو یوه ممخکپ په یوه مېلمستیا کپ مخ شو  څو شپپ ره  هم ا پ یوه حقیقمله ، زه ش 
 چزپ د  ،خبزرو پرمازال پزوه شزو      ، دو، یزو یزپ  زلی  نومیز ه    ځوانزان هز     کپ د  پی ږیرو او مشرانو تر څ ګ څو پاخه

 زړی لزه    ، دایپ ووړه کړ  او دون یپ ه  ب  ن ی، کومه تولی ي کارخانه رۍ او تولی  یو وړوکی کاروبارلري وداګ
، خو په ولس  دبه ډیر فصزی   پور  و؛ ځواکم ه اراده یپ درلوده، لوړ  زدکړ  یپ نه و  کړ څو اړخونو په زړه 

خ واړاوه او ټول مجلپ روان باور په بز  مز   ، په خبرو کپ یپ ځواکمن م طق لی ل کی ه او ډیر در یپ د هېغ غږاو بلی
بارنیززان بززه :  شززکایم کزاوه   ، خبزره پززه د  کزپ وه چززپ ټولزو   ټزول یززپ د  تزه اړ کززړل، چزپ خبززر  یزپ ور ززره وم زز     

وطن واهلل که ووړ ش ، ټول خلزک   ، دام دیافغانستان قسمد  بپ دا ،ډیان به بیا دلته انډوخر ووړ کړي، ګاونووځ 
 ......، کاروبار والړدی اوزمکپ او کورونه بېرته ارزانه شول، بار ته روان دي

 : ، خو په یوه م ا به موقع کپ یپ په خبرو پی  وکړ  لی  دا هر څه اوری ل
، چزپ نزه   وځ  ټزول ووایزو  طن به څ ګه ووړ ش ؟ راځئ ی، نو داوچپ موږ پخپله وایو چپ نه ووړیږي وه وروره کله

و ، بزپ تا ز  ورانۍ خواتزه روان دي  چپ ګاونډیان پخپله د ،زه خو وای . نو په خ ای، چپ ووړیږي ،وطن ووړیږي دا
، چپ پوښت ه یپ مکوه یواز  تا و خپ  فکر ب ل کړئ او  ر له هم   نن څخه بېغمه او ئ وطن به دا پ ووړ ش 

 ... یږي چپ انشااهلل وطن ووړ ،ه وایا مهر یو ب  ت
او اوس پزه  پی  وکزړ   هېڅ  څخه  چپ څ ګه یپ له ،خبرو لپاره بېشمېره دالی  راوړل، خپ  ځان یپ وښود خپلو  لی  د

یزوه   د ا ز و مزاموری و  زره مخزامخ شزوی دی     ، لزه ف وی  بېشمېره  تونځپ یپ لی ل  دي ، دهیوه  وداګر ب ل شوی دی
اوس  یلی شزوی نز ی او بزاالخره یزپ کارخونزه وزوړه کزړ  ده او       ، خو نزاه لپاره یپ اونۍ اونۍ م ډ  کړ  دي ال لیک

چپ ولپ یپ پاکستانی او ایرانی کوالی شز    ،له ما ره پوښت ه هم ا وه: ووی   ،  لی    کسه افغانان پکپ بوخم دي
چزپ ولزپ افغانسزتان نشز  ووړیز ای ؟ دلیز  یزپ         ،  ما چپ له هرچا  ره خبر  کړي ديده وویاو زه یپ نش  کوالی؟ 

 . نه درلوده 
، چپ  ټولیز ذه یم   بایز   دی افغانیز  یو ا   دا ، چپ د لی  خبر  اوږد  و ، خو ماورڅخه هم ومره زده کړل د

اد  ی دی، ټول مو بزپ ار لایستورټول پ بیخ  ، م ف  ټولیزو تلقی ونو  ره مو دبم او رغ  ه تلقین  ره ترمی  کړوپه مث
کزه اتزه   . ، م ف  تلقین ټول ه له دن زه څخزه لکزه موریانزه خزوري او مزوږ پخپلزو ال زونو ځانونوتزه قبرونزه با زو           کړي دي

، نزو دغزه   ووړیږي او دهم وی پزه الس وزوړیږي   ، چپ هېواد یپدوه ورځو لپاره فکر وکړي ویشم میلیونه وګړي د
. پزه لزوی الس شزړلی او تبعیز  کزړی دی     چزپ اوس مزو    ،لون ته الره هواره کړي دا زپ بزاور  باور به یو مل  فکري ب 

، که کړکزۍ نزه شزو خآ زولی     ه    په  لو کپ ریښتی ی ه  نه وي، کوالی ش  موږ له مرګه ودغوريدا پ باور ک
ځکزه   ، داه لزه مرګزه ځزان دغزورلی وي    و موږب، خهی  اره ماته کړو او  اه راوکاږو، هوابه رانش نو راځئ د دیوال 

 ،هغه  ړي خوب چپ دروغجن و، هغه فکر کاوه ، لکه ده ووړی و فکر هماغومره دروغجن دین دافغانستان  چپ د
وږ لزه هم ا زپ   مز  . ، خو دی نا   تلقزین شزوی و  چپ هوا وه ، حال دا اه کښلو لپاره هوا نشته ده د چپ په کوټه کپ د

و روانز  و زګ دا زپ تلقزین کزړي      اندښم  څه لري ، خو موږ د ووړی و لپاره هر ، افغانستان دخپسکپ  ره مخامخ یو
، چزپ  وزوړیږي، پزه خز ای قسز     !!  چزپ نزه    ،راځزئ هی ز اره ماتزه کزړو او ووایزو      وطن نه وزوړیږي  ، چپ ګواکپ دایو

 . ووړیږي 



  

 

 

 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

، ا زتخباراتو د یسزه ده   دښم و ګاونډیو د ، دروان  وګړ  یوه برخه ده د ښکېآکګرو ، ددا تبلیغات، چپ نه ووړیږي
 . حقیقم ن ه 
، هغه  زړی کزه   الر  ه   ډیر  دي له م ځه وړلو د د   تونځو او خ ډونو ، خو در ديې، خ ډونه ه  ډشته تونځپ 

 .له بستره نه وای پاڅې لی او هی  اره یپ نه وای ماته کړ  نو مړ به و
ه بزاور ورکولزو ه ز    پړ زولو پزر ځزای ولزپ تزه د      شزکایتونو د  دیزوه مزوده   . د  نا ز  بزاور هی ز اره ماتزه کزړو      راځزئ د 

، یزواز  د  زلی    تر ب  هر هېواده ښه ووړی الی شز   چپ دوی هرڅه کوالی ش  او دا هېواد ،وکړو، ولپ تلقین کړو
 زلی  پزه څېزر د اکثریزم م فز  بزاور پزه وړانز            ، په م طق او عق  د لی  باور ته اړتیا شته او دپه څېر اراده غواړي 

 . دروغجن باور هی  اره بای  ماته کړو ، چپ دار ديی او ټول په د  قانع کول پکیو معقول مقاومم په کارد
یوه ملز    ، ه رم  ان او لیکواالن ښای  در  ۍ، په ر  یوکپ نا م کارپوهان، ښوونک ، دی   علما، می    او پلرونه

. غزواړي او کزار وکزړي، نزو افغانسزتان وززوړیږي     کزه افغانزان و   : چزپ  ،پزه بایزر کزپ دغزه بزاور رام ځتزه کزړي       کمپزاین  
پردیزو د یسزه ده او خلزک یزپ پزر       ، چزپ د ود دروغجن بزاور لزه م ځزه وړالی شز     غیزمن لوري لږترلږه مووهم غه ا

، پزه  ، هغزوی چزپ دا زپ بزاور خپزروي     ووړیز و وړتیزا نلزري    ب مرغه دی او دوطن ازل   ځان بېباوره کړي؛ ګواکپ دا
پیز  کزړو،     زاه وبا زو او کزار   ، دوره یلیونه دروغج زپ هی ز ار  مزاتپ کزړو    ، راځئ اته ویشم موطن کپ زهر شی  ي

 ؟ ، چپ افغانستان ووړیږي که نهورئ، یوه اونۍ ورو ته وګیوه یوه مثبته ه ه وکړو

 

 


