
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : دونهيا

 ۴۱/۱۱//۱۱۴                                                                                          غفور لیوال: لیکنه

 اور پرتوګد

سره دومره مینه لررو   ...( ټوپک، تورې )چې ولې موږ د وژلو له وسايلو ،ملګري، دې پوښتنې ته  هڅه موده مخکې يو

، چرې لره وارواد،    وعجیب ځواب راکړ؛ دی په دې نظر و، چې د تاريخ په اوږدو کې زموږ ګڼ حکومتونه ددې وړ نره و 

تي له شخصي حريم څخه ساتنه وکړي، د ومرېې لاراره خلرک دې تره اړ شروي، چرې د ځرا ،        خلکو او يا د ور واواد میش

لره روانري   . ځرانګړی اومیرپ پیرېا کرړی دی    ( وسرلې )ساتنې وسیلې ،ځکه نو د ځانکور او واواد ساتلو ته پخاله مال وتړي 

وګرره لرره ترراريخي پلرروه روا  کررې پرلرره پسررې رسرروب کررړی دی او پرره دې ت( جمعرري) پلرروه ددغرره اومیررپ  پريررېو پرره ټررولی  

 .ښپ تردې بريېه رسوالی، چې د ځینو په وړانېې خو د ناموس حیثیپ وم لريارزژوبلورو وسلو خال 

وژونکې وسرله پره خارل نفر  کرې برې شرک ده، ځکره د جوړولرو، رامرنا تره کولرو او سراتلو مننرت يرې برل انسرا  تره زيرا                     

دا د اور پرتوګ نه اغوستلک . تر ټولو ښه وسیله ګڼله کاږي ساتنې لاارهنې ختمول او ژوبلول دي، خو د ځانرسول، د ژو

شو او نه يې ايستلک شو، په پرمختللې نړۍ کې يې اړتیا ځکه کمه شوې چرې پرر يروه انسرا  د برل انسرا  بلوسرل کن ررول         

شوي دي، شخصي امنیپ تضمین شوی دی، رواني سرکو  رامرنا تره شروی دی او د واوادونرو د ملري حرريم او ځمکنر          

نراموس ګڼلرو ورا      د وسرلې د د وسرلې سراتلو او   له خلکوسرره  لااره ځانګړي ځواکونه شته، نو د ومېې لااره ساتنېتیابشاړ

 .اړتیا نه پاښاږي

ي، ځمکنر  بشراړتیا او   کرړ  یه ځواک او عرېلې سیسرتم ترنمین   ئساتي، عېالپ قضاوشخصي امنیپ او ټولنی  نظم پولی  که 

 نو کې د ټوپکو ساتل څه مانا ساتي نو په کورووملي امنیپ ملي پوځونه 

ځکه خو خلکو د ځا  اوکورن  د ساتلو لااره په کور دننره وسرله سراتلې او     ،نه دی کړی سمدا کار وحکومتونتیروزموږ 

چې کله واواد تر يرغل النېې راغلک، د کم ورو او بېجوړښته يا بې جوړښته حکومتونو له املره بیرا ورم خلکرو د وارواد      

ېې امله بېه وسله ښه وسیله شوې ده او د میړانې ګاڼه يې بللې، زيور او نارينتوب ورسره مل ګڼرل  ساتنه کړې ده، له وم

 .شوی او تر ټولو ژوبلور او زيا  رسوونکک ښه ماړه او ښه اتل بلل شوی دی

نو پره لنرويو او شرعرو   ،د پاړيو پاړيو په اوږدو کې زموږ په عادت او کلتوري ارزښپ بېل شوی دی « غلط معمول» دا 

ښه وسله وماغه ده چې په بې »يا « ښه وسله وغه ده، چې په بېه ورځ په کار شي» کې ستايل شوی دی او متل دی چې 

 «.وخپ کې په الس درځي

ه ت چې وسلې ،زموږ رواني ويرې، د ناامن  تلااتې احساس او د بې حکومت  يا بې حکومت  حقیقپ موږ مجبور کړي يو

 پررر ځلرره وسررله د خلکررو پرره السررونو کررې د   . پنرراه يوسررو او دغرره بررېه، ناشررولته، نرراولې وسرریله ښرره او ګرانرره ملګرررې وګڼررو   

ځانساتنې لااره نیرول شروې ده، خرو  پرر ژر ورڅخره د زور زيراتي، يرغرل، تیررې، جنايرپ، غرال او لوټمرارۍ لاراره کرار              

 . اخیستل شوی دی، وسله د جنايپ وسیله وم ده

چرې واککلره پره حقیقرپ نره      ،لکره  ي، عاطفي ژونې او له قانو  سره سم چلنې د انسانانو ازلي او ابېي ویله ده خو د نه تار

مننت تل عمر شته، خو د ځانساتنې بشري اصل بايې قانوني شي او دا بهیر بايې په موږ کرې  « دفاع»نو د بېلاږي، ځکه 

 وم په سر راسته بڼه بنسټ ومومي، څنګه 

 :درپیمه الره 



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئموږ سره اړیکه ټینگه کړ له په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

ترر ورر څره وړانرېې د ځانسراتنې دنرېه بايرې د        . عامه ذونیرپ او جمعري براور کرې يرو انقرالب تره اړتیرا شرته          ،په ټولی  روا 

، تر رواني سکو  او واواد سراتنې پرورې بايرې حکومرپ     ېله شخصي امنیپ څخه نیول. حکومپ پر غاړه ور واچول شي

تا  د خراورې او پولرو سراتنه وکرړي، ملري او برا دسرایلنه        ځواکمنره ملري اردو ښرايي د افغانسر    . يې تضمین پر غاړه واخلري 

ا ته کړي، بیا نرو لره کلتروري پلروه د     پولی  د شخصي امنیپ مسؤلیپ ومني عېلي سیستم ښايي رواني ټولی  سکو  رامن

يرې کرړو، موزيمونرو     مرات  له ټوپک او تورې څخه خال کسات واخلرو، مرات  يک موږ ښا. مذمپ او بې ويل پیل شي وسلې

 .نور نو ښايي ټوپک ناموس ونه ګڼل شي. وساارو او د تاريخ په وېيرو کې يې خښ کړوته يې 

چې وسلې د خلکو د روا  له محرابونو څخه لرې شري د افغرا  انسرا  اوږه نروره لره       ،د ويښتیا د پړاو يو اصل ومېا دی

د ژوبلرورو وسرلو ځرای د  و ۍ    په السرونو، مغر و او ژونرې چاپاريرال کرې ښرايي       د افغا  انسا  . ټوپک سره ښه نه ايسي

مونېلو، واواد ودانولو، پووې او پرمختګ وسايل ونیسي او ور وغه څه معنوي ارزښپ ومرومي، چرې يروه افغرا  انسرا       

 .ته د روزۍ مونېلو وسیله ګرځي

د  ،وي ومرراغومره ښرره دی ژوبلررور يرروپرددملرري دفرراعي ځررواک وررر څررومره، چررې پیرراوړی، وسررله وال، جررېي، زړور او  

شي، دا ملري ځرواک    يټول سرودونه، بېلې او شعرونه وم ښايي يوازې ومېغه ملي ځواک ته ځانګړ  ب او اتلولماړنتو

 ته ژمن وي او ب   پاللو او افغا  انسا  ساتلو ښايي بشاړ غیر سیاسي وي او يوازې افغانستا 

د ويښرتیا  ،دفراعي ځرواک  ا ه   له وسلو څخه کرکجن، پ ري، کرار ځرای او ښروونهي تره روا  افغرا  انسرا ، پرر خارل ملري           

 .لومړی ګام پورته کوي

 

 


