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  11/60/2612                 نصیراحمد مهمند
 

 دافغانستان د روانـــی بهیر
 عوامل څه دی ،او مسوول څوک دی؟

 

 نـــــــه خالصیږی له وختوله انتقامــه            راغورځیږی هرظالم له هسکه بامه
 مونږه ټوله نړی خالصه له خطره کړه            خو پخپله مونږپاټی شو نـــــــارامه

 

 ، سوکالی او پرمخټګ دټولنه نیکمرغی ، قام اوهری کورنی د حقیقت او مڼل شوی واقعیت دی چی ځرګنډ دا يو
هغه ټولنه هغه  او .تفکر، الرښوونی او عمل محصول دی ،نیکنامو وګړو د روغ او سالمی ذهن، امین او پوه، صالح

 مشرتا امن استقامت او لوری ته تالی او رسیدالی شی چی سرچینه مخګښان او ترقی او تکامل، سوکالی او مهال د
 څخه برخه من وی او په رښتیا ممیزاتو الرښوونی صفات او باکفايت اهل او د ،کارپوه د ، مجرب اورښتین به يی د

مصالحوته  او دوی ګټو او د مالتړڅخه مینځ ته راغلی وی او دوی ته وفادار زادی ارادی اوآ اکثريتو د لنی دټو د
ډول  په عکس صورت کښی تجربه ښودلی ده چه هر. اهل وی درد درک او مخلص ساتندويان وی يا په بل بیان د

شوی  ګمارل ظف اوؤخذمتګاران م انت کارام پاره چی صالح او پرمخټګ د او بدلونو ټولنیزو سیاسی، اقتصادی او
 .کنډی ته غورخیږی مصیبتونو البدمرغی او نیکمرغی او ترقی پرځای د ، هغه ټولنه دنوی

 

افغان ځوان نوی نسل له  مرحله کښی چی بشری ټولنی او په خاصه ټوګه د دا هم روښانه خبره ده چی پدی مهال او
ورنه  پاره ډيوه وګروځوی او د خپل الره او نظر ته اړتیا لری چه د آګاهیو ريخی معلومات اوأوخت نه زيات ت هر

مقام  ځای او اهمیت وړ محرکی قوی په حیث خپلی د ګاهی دی چی دآريخی معلومات او أګټی واخلی، ځکه چی ت
 ،پاره د پیژندنی اووډی د ټولنو نړی نه يوازی طبیعت او هغه په وسیله د وکوالی شی د بشر ترڅو موندلی دی، 

عادالنه  ته د ستونزو نیسی حل وکړی او دوی پرمخ قرار ته چی د مسايلو بغرنجو کړکیچنو او بلکه مهم اړخ يی د
 .پیدا کړی ګټوری حل الر

 

ريخ أواقعی ت بلکی دا ،لیکل، يادونه او اشاری ندی رويدادونو او واقعاتو ريخ يوازی دأتچه  پردی بناء ويالی شو نو
ن روا يا پدغه استقامت ځی يا رسا غږمونړته وايی چه ټولڼی ولی پدی څنګ غورځی او دی چی په زړه پوری او

د بشری ټولڼی  له بلی خوا .تړاو لری او کښی اثر انسانانو په فعالیت او ژوند يا حرکت څرنګه د دغه بهیر او. دی
 بدو او نیکو جهان موجود دی دچه  لری، يعنی ترڅونانجام  پرمخ ځی چی هیځکله پای يا ډه کړی او  ريخ داسی وأت

 .یتوقف نه مڼ مبارزه جاری دی او مینځ مجادله او تر «باطل حق او» پديدو
 فرهنګی، سیاسی او ،دعلمی تشکیلوی او مواد بڼسټیز ريخ بنیادی اوأت مجادله د لذا پدی بناء دی چی مبارزه او

دغه  د نو تحول مومی، بشری ټولنی بدلون اوچی په نتیجه کښی  او صحنی جوړوی، لپاره ډګر اقتصادی تجاربو
دی اصل په ملګرتیا  ريخ په غاړه کی نیسی چی دأتشريح کول ډنډه هم ت علل توضیح او د تحوالتو او رويدادونو

 څخه زده کړی او دی تجاربو تعمیم کړی او په عین زمان همداسی د خپل تجربو تدوين او زمانو انسانان په مختلفو
 چارو خپل ژوندانه د په رڼا کی د موادو او مرستندويو فکتونو نورو او شويو ذکر دی ټولو او د پند اخیستی دی،

عبرت  اخلو، او نه کار ور او زده کول هغه دی چی مونږ ځان پوه کوو» . پوهه تاکلی او پرمخ بیولی کړنالره او
 رخینو باالخره دؤاو م قینومحق سربیره د چه دغه کار. «له هغه نه ډډه کړو او کړو هغه دی چی ځان خبر

 .څرګنډيږی په ټوګه له همدی ځای نه تاکل کیږی او ريخ لیکونکوأورځنی ت ولیت دؤرسالت او مس ژورنالستانو
 

 ټولنی او د توفیق ترالسه کړيدی چی حقايق درک او هلی ځلی په مرسته دا او خپل تالشونو نن ورځ انسانان د
فعالیتونو پربڼست  او همغږی تدبیرونو معقول منظم او يو د کشف کړی او پديدو ناپیژندل شويو طبیعت غوامض او

، پوهه او چی له همدی المله نوی ټولنی .حل الری چاری ولټوی او زيار باسی ستونزو د او خپل مشکالتو پر
 همدا دی چیء الينفک جز کیدونکی يا عملیی نه جال ريخ دأت ټول د طرحی دا معلوماتونه او همداسی پالنونه او

  .لری رسټرګو په مخ کی قرا د اوس زمونږ
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 ريخ کښی ډيری سپین او تورأپه تافغانانو  په آسانی څرګنډبږی چی د ته يوه ځغلنډه کتنه وکړو ريخ پاڼوأت که د
وروسته پاټی والی کښی  نو اوومخټګ بدمرغیو پر ثبت شويدی چی زمونږ په نننی نیکمرغیو او عملونه او کردار

  .اغیزه لری سټر لوی الس او
يو خغلنده  ريخی شاته دأاو ماحول ويیژنو او ت خلکو ،مخه خپل خاوری الزمه ده چه په لمړی پالو د هرځه د نو 

عادالنه  پاره په خالصه سټرکی او داوری د وت اواد قض ځو مهم تکونه په ګوټه کړو تر ريخ غټی اوأت کتنی سره د
 .ډول بڼسټ کیښودل شی

 
کوم  ريخی سابقه او شتون لریأکالو نه زيات ت پنځه زرو سیاسی واحد په ټوګه د يو افغانستان دچه  مونږ پوهیړو

په ډله کښی د پخوا  منځنی آسیايی هیوادونو سره چی دغه هیواد د نیولو د دی واقعیت په نظر 6 ی مخلوق ندیعصنت
سره  وړ صفتونه او ممیزاتو په درلودلوانسانی ل ننه پوری خپل سیاسی هويت په مستقل ډول او د سی تریه را زمانو

، او پری ځان افغان بولی روا حق ګڼل کیږی هره افغان وګړی چی د خپله جګه شمله ساتلی دی چی دغه وياړ
 وروسته پاټی الملونه او د ، مصیبتونه، ريخی سوابق او وياړنی، دردونهأالزم دی چی ت بناًء .فخرکوی وياړی او

، ارزښتونهملی  هیواد دينی او د دی ملت او ، خپله خلک، خاوره اوکړو ځان باخبر نه او ستونزو مسايلو نورو
نه يی زده  کارنامو او وګړو ښايسته او نیکو د. ريخی دښمنان وپیژنوأدوستان او ت، بهرنی بچیان رښتینی خدمتګار

 او بدو ، او دپیروی وکړوواخلو او  نه کار پاره ور ودانولو د نیکمرغی او سوکالی او هیواد ولس او د د ، کړو
يو  بلکه مخ يی ونیسو او نه پريږدو چی د ، ونه يی په کرکه او نفرت وګورو او ورنه نه يوازی ډده وکور ناسمو

ته  نسلونو چه ريشه او بڼه وکړی او راتلونکو لپاره خوشی کړو ګرو معامله نا اهلوغلو ناخلفو معدود او څو محدود
 پردی غوښتنی او چی د عمل وقت دی او يوازی تش خبری او شعار ځکه دا مهال دانتقال او ذهنونه مسموم کړی 
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