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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئرالي

    م٢٨/٠٥/٢٠١٠             بلجيم،                 محمد نقيب
                   

  هيواد په زيان دی جعلي مينه د ځان، ولس او
 

يزونو باندي . دوزره کاله پخوا ارسطو ويلي ري ده چې د زيروحو موجوداتو پخپل من او پر بې روحو  مينه مل
ي تنولي، يومخي او وفاداري يې بنس او اساس دیپيرزوينه او / مينه يو پر بل لورينه. وکې کې .                         ستاينه ده، ري

وردمه / چې مغز پرې خوښ. پخواني بومي امريکايې اوسېدونکو انديانو بيا ويلي چې مينه د روح خواړه دي
ی او د ژوند شېبې په خوند اندي ي/اوه عالقه اوالفت په مانا /عشق/غوي لحاظ د محبتاو په ل. لذت او مزو پرې تېري

ي چې بدن په شور. ده ي په وينه کې خوځي ې تينې مينه په زړه کی زې حرکت راولي، احساسات  او/زوږ/ري
اکي و آرمان او هدف و ی تر ور ک ه وړه بايد د هغه د مينې ترجماني . وپاروي اوحقيقي تصوير يې آن د مين ک

ي چې مخاطبين د هغه د لتيا باوري او يقيني شيوک ي په ژبه نقش او .  مينی په سپې ي او که مينه په خوله کې وزې
ې مودې لپاره به آورېدونکي او پېرېدونکي ولري د هغوی . په الړو لمده شي يو کې به خلک تيرباسي دلن په لوم

ي زړونه او ور نش/ جعلي مينه رن خو دا شعاري او .احساسات به خپل ک ی موندای له خبرو سره په خوند او آن
ي همدا شان د وخت په تېريدو دمخاطبينو زړونه مات او احساسات  ي د الړو په تو کيدو پرځمکه وچي هواکې ورکې

ي ه کې وک ولري خو د مينې پالل د مينتوب شوق او .يې م ې  روزل او په کې وفادار/عالقه به هر ين پاتېکېدل د
  .وندان کولی شی ځکه چې دمينې هدف ترالسه کول ايثار او فداکاري غواړي د لوړهمت خا کلک عزم او /عقيدې 

ردانه چابک ځغلي  يو مسلمان  ته کې مجنون سر لنه د ون پسې په ش په هندي ليال مجنون فلم کې چې د ورکې ليال ل
ه  رځوې ړوند خو نه يې دلمان ې سالم  ي، لمون کونکی له غو ه والړ وی ترمخ يې تېري په مخکې په لمان

تي چاته دې لمون کاوه هاغه وايې خپل رب ته مې،  مجنون مخ ورآړه وي،. تېرشوې ورپسې غ کوی ترې پو
وره وي او ورله وايې زه چې د خدای د بنده او خپلې مينې په مينه کې ډوب يم ما ونه لېدلې او ته چې د  مجنون سر 
ه ول ن تن حضور ته په عبادت کې والړ وی زه دې   يدم؟لوی 

ه ځانونه يې د هېواد او۴٠   خلکو مخلص عاشقان ونومه ول د   کاله پخوا يو شميرهېوادوالو د سياست جامه په تن ک
ې د ولس دبېوزل او مينې ولولې او ی هدفونه  د شاړ هېواد لپاره يې چغه پورته او جذبې يې تمثيل ک کې توې ک او

وته او سندونه يې ولېکل چې افغانان به هو ل، .افغانستان اباده وو سا اوپه  ونونه وک خو په  د بري لپاره يې پا
ان سره ، /توپک وايې مينه ايمان ده اوځای يې زړه .   هوساينې او آبادۍ قاتالن دی/چې دا افزار د مينې توپ او 

مقصد تابع کاره خبره ده چې واسطه تل د . مينه يې مقصد نه بلکې واسطه ده. زموږ هاغه دخولې عاشفان دي.ده
تونو.  وی کال او جمال  ليوني  .پر پتمن سيرت زړونه  نه وه بايللي  او ابدي وياړونو/ هغوې په ملي ارز د د نيايې 

ان هوسيان دي پله چې دغوره شوی انتخاب د مشروع الری له السته راوړلو /هر تن . عاشقان او د نوم او ن ډله او 
پرافغانانو زړه بايلونکوهغوهمدا چل وک دجعلي مينې  . طه ته آړ با سينه عاجز شی  نفسي حرص يې حيلې او واس

و په  کليو او لک هاوو معيبينو د لس هاوو زرو تنو په تري تم کېدو د زرهاوو /په کولويې دميلون هاوو شهيدانو  بان
ی له نعمت نه  واله کولو دعامه المنفعه شتمنيو په ويجاړولو او د دوو نسلونو د زده ک د محرو مولو او دملي کن

ي. يووالي د زيانمن کولو په بيه يې ارمان اوهدف ترالسه ک ی او هم ژر رژي تيا چې دجعل د ب ثمر ژر پخي  .ري
ه وړه قضاوت، وخت او ندونو او ژمنو يې خپل ک طبيعت هم د حقيقي او . زمان پرې فيصله کوی ځکه چې پر سو

ېزنو کره توپير کوی ي که کروند. مصنوعي  و وده او ثمر به يې د لوم ي د بو ور ب ته کورن سره ورک ر د ان
کلی او کال نه دوهم کال ته ډېره وی، دميوې رن او ليکن د  .هم به د ډيری مودې دساتنی وړوی خوند به 

ی به ب د يوکال لپاره ډيرحاصل ونيسي خو پخه ول به يې شک کې وی چې حاصل به يې  مصنوعي سرې په ورک
ې، رن او شی اوول  تن به يې  راتلونکي کال دثمر نه زړه صبر وي که وبه رژي   .خوند به يې پيکه وی او  
ه او زيان يې هم دواړو لورو ته وي : هو ون . مينه دوه اړ خېزه ده  والې او پولي س کې هېواد د کن دجعلي مينې په 

.                         نمرد الره ويان ونومول شول فرعون او/  ابليسملن شوو خو مينه وال هم د پولې ته ورسېد، ولس ميجاوراو
ای وه او ويلي مو وه چې د دومره ځاني  ه زړه صبرک ولو نورله جعلي مينې چورل نه خو دا وه چې موږ  عقالنې ک

د لپاره بس دیکولتوري او اخالقي بې کچې زيانونه د افغانستان دعمر ترپايه د / معنوي/مالي او  .راتلونکي افغان زي
ای وه، پام چی تاسي جعلي  بايد مو دانساني مسوليت له مخې  په کور دننه او بهر د اقتدار پرحريصانو باندې غ ک

ه يې ځاني ې چې  ولنيز /مينه ونک ي د  ډير او د اوږدې مودې ده، /ل او لن مهالې ده خو زيان يې  غيران به 
ه له بده مرغه چې دا ناکامه او شرمه ونکې مينه ال . اړ سربېره سل به بايلېاعتبار او وي نه چې نور مو ترې منعې نک

ری مې وويل . اوس هم کوو او په سيال يې کوو چې تر چا په کې وروسته نشو و تنه هېواد  :يومل وکاله دمخه 
و ولنه جوړه ک لي وهبه کس چې د م کور .وال سره غون شوی وو چې ادبي   .شرۍ لپاره ځان مناسب او وړ کس 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ۍ د اړتيا  او ې ليکلې وی دغون وکر ه چې ژړا يې  .جوړيدو لپاره يې  د اورېدو په مهال مينې پرې دومره غلبه وک
ای ک وينا يې اخر نشواې ک ولنه به رسمي او .اواز ج ه وشوه چې  ې په پای کې پريک هره مياشت به يوه  د غون

ه وشوه بيا تر لس مياشتو هي خبره نه وهراتلونکې .ناسته کوو ه شوو تر .  مياشت غون په يولسمه مياشت چې جر
رځولې چې هغه احساساتي مين وويل تر اوسه مو  ه ان چې شيطان هم دا خبره په زړه نه وه را همدې شيبې اروا ال

و چې ډېر خلک په ی نده له هغې به تېر شوو پرځاې به جومات جوړ ک ون کویولنه رسمي ک بيا کال .  کې 
ولن په شان دجعلي مينې زار شوی وه ه هاغه هم د  تنه مې وک  . وروسته چې د جومات پو

يا ل وايې انسان د سياست او د هيواد دروند او ي، منلي ليکوال شهرت نن چې  اقتدار په معامله کې هغه وخت غولي
نشه يانو افغان ولس   کلنه لوبه کې که د اقتدار خوماريانو او٣٢د سياسي اقتدار پر . ي نور يې غولولي دیفکر وک

ل ل بهره نيانو بيا دوی له سياسې او اخالقي پلوه دوپه او د تاريخ مخ تورن ک .         په معنوي او مادي لحاظ دوکه ک
اخالص او ايمانداري  /کولتورپالنه کې صداقت  ولس او /جعلي مينان په ژبه خورا تيزدي هاغه کسان چې په وطن
تنه سپينه وينا کوی دوی يې تند خو که دوی ته ورته د  .کم حوصله او احساساتي نوموی /يي دحقايقواو زمان په غو

تن وی بيا نو د لويې اروا  ژبو او /متضادو فکرو ر او د روغي جوړې سمبول او سياست پوه يې /يرو  پراخ 
رځېدلی د بري په خاطر ي له ريا . نی تظاهر او چاالک نه  / سياسي اقتدار ترالسه کونه د ځينولپاره لوې آرمان 

تنو د وتلي ليکوال .در يغ نکوې ون په وړه خونه کې د پ ه موده مخکې په بهر کې د لس دولسو تنو په  شاعر  /يو
ک، او لي اجمل خ ولنې  هيدعبدالمجيد بابي اويس شئد ر د کولتور د کندهار سياستوال خداې ب د دانش دخپروندوی د

ه جوړه شوی وه ني په ياد غون ن کې  .دمشر د ځوانيمرګ زوی د م درې مختلف شخصيتونه د مېاشتو او اونېو په وا
لوپه خاطر  .په حق رسېدلي وه تنو ته د درناوي اوحق  ک صيب پ ی په لس هاوو ٢٠خ  کاله جيل تيرک

ېهراړخيزآثار يې په ميراث تنې مينې درده ولی، . پرې اي که"اغلی بابي هم پ تنه او يې د ملي شعور او " پ
ه ده او تني احساس بيل لي ارمان قرباني شو پ توژبه پدی يوه نيمه  .هم د سپي تنو ته په پ ه اسداهللا دانش پ همدارن

ي ي چې تيرشوو يوه حکومت هم ندی ک ولې زړه بايلدې . لسيزه دومره هرآړ خيزه کتا بونه چاپ ک ونکو په يوه 
ې ويشتلې ې  دوهم يې د قامي لوړ  .درې ن و شووکورنې احسان مندې ک ې يې د پاتيا اخستو په نوم د م لوم

تنو ته ځان ننداره ک وروستي او وولو پ ولنې کلنې راپور چمتو کول وه احساس په  . حقيقي کار خو يې دولت ته د 
ون که داسې نه وی نو هريو دی دپاک ضم ه  په دننه کې د لس دولسوتنو په  ي چې د کو ير له مخی قضاوت وک

ي  تون پوهي ه ده؟ پدې خوهربا احساسه پ يدل د هغوی ارواوو ته سپکاوي نده؟ که تظاهراو دوکه نه وي نو  راغون
ولې سيمې وياړده ي هاغه د  ک په لرو بر کې نه ځاي وند يو درې کاله پخوا دبلجيم دسوسيا.  چې اجمل خ ل 

ي را له وويل چې افغانان ولي خپل وطن ورانوي اغ ي او وژنی يې؟ دا خو همهغه خلک دي چې زه /ب     هېواد وال لو
وه مې هېره شوی وه ٣۵ ل کې له زرهاوو ډالروسره ب يو ورځ ورسته چې  .کاله پخوا په سفر ورغلی وم په هو

ول دالرراوسپارل ل خاوند  له خپل هېواد سره د  پاک وجدان او/ دلوړغرور د افغانانودا ځان تيا خو  .ورغلم د هو
ه وه ، باور وه،  ما له ځان سره وويل چې هاغه وخت دموږ مينه زمون ايمان او. خو همدامانا ترې واخسته ما مينې ن

ه وه، خو اوس د هغه لمون کونکي په شان زموږ مينه پ ه د مجنون په شان مينه موحقيقی او مينه مو په وينه کې 
ي، هاغه وخت مشري او  ي او له الړو سره پرځمکه وچې خوله او الړو کې ده چې له خبرو سره هواکې ورکي
ون يې ځانونه هم خوږمن او  امامت خدمت او عبادت وه ليکن نن باداري او زعامت ده چې د ولس اوهېواد په 

ل تنه مينه!  الهي.زيانمن ک تنواليزموږ پ ې ري رځوی يو مخي او / زموږ ايمان ک   .وفاداري يې اساس و
  

  پای
              

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


