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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه ، بلجيم            محمد نقيب تره خيل                       :ليکوال  ٢٩-٠٤-٢٠١١  ني
             

  ذلت او کاذب شهرت
 

ه او ل که سهار په يوه ب ام په بله وي او يو  وي ما وک به يې خو ه که يوه  .و قسمه بوي ولري هر همدارن
اي شي چوغکه په مختلفو ونو رېز وک ونکي٫ستايونکي .غ خو که انسان  يوه  .پېرېدونکي به يې ډيروي  او، خو

ين عظم ولري،ېره يی  ،  يوه ژبه او  ان و ه چې يي هغهسې  غوره صفتاتو نيک اخالقو او د اتالنو   بيانو د ن
ي ل کې خه  عمل او اخالص کول يې  .دييد هر انسان لپاره د مشروع شهرت اساس  ٫کمال٫هنر،  پوهه. له ډله 
ې پېژني ا ،پرکلي او بان ي  نتياد ملت د رو ول هېواد کې مشهوري تيا او هوساينې په کاره ون سره په  افغان  .وي

ي ه ورک ی  ،ولس ته که د قوم هر بچي د خپل فزيکي يا ذهني قوت په زيار  ه يې هم درناوي ک ولس ان پس له مر
  . او کوی يی

احمد شاه دوراني د نادرافشارله تم م کال کې ١٧۴٧ م کال کې چې ميرويس خان هوتک له صفويانو او په  ١٧٠٧  په 
ه وروسته  ملت ته خپلواکي واخسته په بدل کې ملت د واکمنو په صفت د منلو سربېره د نيکه او بابا لقبونو هم  مر

ل  ،کامران ،شاه شجاع ،د وزير فتح خان او وزير اکبر خان  کارنامې ستايي او پرې وياړي خو د شامحمود .ورک
ي د کاذب شهرت . او بمونو په لمبو سور دي وليو ٫د باروتو کاله شوه چې هېواد مو ٣٣ره پو. ببرک په نومو شرمې

ېر د  .ه رن اخته کسان پرې پاستي  پخويپ و سره  خپل نا آشنا نومونه  دملي مشرانو په  غواړي چې په درغلو ک
ي که لوستي دي او که نالوسي  . نومله شکه پرته تاريخ کې به يې ياد وشي خو د خاين او وطن پلور په. تاريخ درج ک

و واکمن اوشتمن شي .ول سياستوال شوي انونه په خلکو وروپېزني تر  ،پت. چې په هر راز خيانت او خبيثت 
ی   . عزت او وجدان يې   د دولت او مقام په وړاندې ليالم ک

اني زيار اېستلو او خولې مقالو په ويناوو او .ژمنې او وعدې کی خو وفا پرې نه ٫ نوموړي هيلې لري عزم نه  کې د 
ه نلري ،پرمخت ،تويه ولو په وجه  هېواد او ملت ته د ودۍ ي  په بيا دپخوانيو د نومياليو د ک .سعادت  ار نامو بېل

  . بيا اوروي
ولو کې ده .د منطق په حکم د ويناوال لخوا د تاريخي وياړونو يادول اړين دي رو په من کېالک   .پدې چې ملت د 

ي اسارت او ٫د حقارت ٫و هغوی پرتو ستونزو ته تسليم نشيتر د نورو ملتونو سره  .مرئيتوب فکرله ذهن لري ک
ي ي .او د لوړهدف  د بري لپاره يې مورال او جرئت شي .ان سيال و د نن سر  ٫نه چې دهغو په ياده ولو بسنه وک

ي ه ک يی،وړي د پرون په سر لوړي کې پ وولو روان ناورين ډېر اندک و ود او د ، د جذباتو په  ان الر  
ر ي ستونزو عالج  کېچ د. و ولنې ک نه د  ای ال پسې ستونزمن او اوږده وي چې داسې ک .                         حل کېدو پر

ې او نظم  . دوي هر چا ته تمه لري .د کاذب شهرت کسانو د چوغکو نه اړه ولې او هر تمه کونکي ته د هغه د خو
ې اړخو په مارکې کې دننه وي نو ان د اندلس د فاتح .برابر رېزکوي کې تويه ) طارق رح ( که د  په ياده ولو او

ي د ستاينې ، نو بيا د مارکس .ير وياو که د کي اړخو سره  .وي لس په شان هر غربې عالم د بېوزلو غمخور  ان
ي تون شاعر رحمن بابا د  .له وجی يې د مال مرۍ ماتي که د ملت پالو په حجره پې شي نوبيا  لوي او تل پاتي پ

انده هغه هم د صوفي په صفت ياده وي تر خوشال خان دومره ستايې خو د تېر وېستنې په خاطر س .ژبې الندي نيم غ
ېره را ژوندی شوی   .         ته به وای چې بابا د ده په 

ک بابا به  ېخ ه دا الندې وينا يې ورته ک ومره قهره ولي وي    . و ژبو کسانو 
           

اف اف ش ر ش   چې دخولې الريې يوه د زړه يې بله       په چاړه يې شه 
  

لېکن د . په وېرجن حالت يی ژاړي ، په خاطر د هغوي ترمخ ظلم او استبداد غندي دمظلوم ملت د مالت خپلولو
اليقو چارواکو په  مستبدو او ظالمو چارواکو د خو په موخه ولس جاهل او ناپوه نوموي چې ولې د زړه سواندو او

ي ي ،قدر نه پوهي ه وړه په ملت احسان  رو له خوا په سياسي واک  .دهغوی ک کېال کې چوخ شي نود هېواد که د 
يی ندويان چې د ژوند . اشغال خپلوا کي  يخو د وطن سر رو خپلواکي  کېالک د موقف د السه  .په بيه له 

منان نوموي ن د وطن د   .                                 ورکولو په خاطر بيا ملي غور
يد فساد په هنرسياسي واک  درغلنې او، داسې کسان چې په دروينې ې او،په حکومت  کې اداري فساد .ته ورسې   ب

.                         پدې چې فساد د دوی مسلک دي او د هغه په برکت دې مقام ته رسېدلي .اختالص حتمي او ضروري وي
ې پرې شې تر ډېر ي د ملت له په خپل نظر جامع اکماالت بايد پدې پوه شی د ونې چې رې ه پورې شنه نه پاتي کې

يدو سره ډلې ي وغور ي ،پ لي. پلې اوافراد بيا ژر ايره کي وايې . جبران خليل جبران داسې خلک د ملتونو رن 



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ېوه ډبره له الرې نه لرې کوي او ېو تار نه اوبي خوسياست کوي دا کسان د ملتونو رن ، وک چې ېوه دانه نه کري
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