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 3602/ 60/ 60            زکریا پوپل

 ؟وولي بې اتفاقه ی
 او دحل الري ئې کومي دي؟

 دوهمه برخه

 دخودخواه انسان کرکټرونه: خودخواهي او

ددغي لیکني په لومړی برخه کي دبې اتفاقی او دهغو فکټورنو په هکله په لنډ ډول خبري وسوې، چي بې اتفاقي رامېنځ 
وه او هغه ته کوي . خو ددې یادونه هم وسوه، چي دبې اتفاقی درامېنځ ته کولو په فکټورنو کي یو ګډ ټکی موجود 

 . عبارت دی دخودخواهی نه

ې اتفاقی په رامېنځ ته کولو کي دخودخواهی او دخودخواه انسان دکرکټرونودرول په هکله زه په دې برخه کی غواړم دب
 . پېژندل سيخبری وکړم ترڅودبې اتفاقی اصلي المل په ښه ډول و

. ځان ځاني ددې سبب کېږي، چي اقی اصلي المل په ځان ځانۍ  )خودخواهۍ( کي دیزه په دې باوریم، چي دبې اتف
، النجې او شخړي رامېنځ ته سي او دهغه چا چي بیا ددې سبب کېږي، چي  اختالفونهاو هغه حق  او عدالت تلف سي 

. او ه مرسته لټويحق ئې تلف سوی دی، که کمزوری وي او ونه سي کړای خپل حق ترالسه کړي، نو ځي دیوبل چان
دخلګو او هیواد سره کي دده زیاتره دامرسته دداسي چانه تر السه کوي، چي نه یوازي دده ددښمن سره دښمني لري، بل

. خو دغه سړی چي بې عدالتي ورسره سوېده دغچ اخستلو ) خودخواهۍ ( په اور کي داسي سوځي، هم دښمني لري
 . پالنونه ته هیڅ پام نسي کوالیچي دده دهیواد او خلګو ددښمنانو خصمانه 

 ، بیان کړم:، چي دبې اتفاقی سبب کېږيدخودخواه انسانانو ځیني هغه خواصزه به دلته 

خودخواه انسان هر څه ته دشخصي ګټي دزاویې نه ګوري او هیڅکله نه دنورو ګټي په نظر کي نیسي او نه هم دنورو  
دی دخپلو ډېرو وړو ګټوپه خاطر دنوروډېري ستري ګټي په خطر کي اچوي یعني دنوروستري او  ګټو ته احترام لري.

انسان لپاره دده شخصي ګټي ) آن که ناروا هم وي ( دنورو له روا او . دخودخواه ملي ګټي تر خپلو وړو ګټو قربانوي
 .شروع ګټو ډېري لوړي او محترمي ديم

ټول خودخواه کسان ډېر درواغ وایي او په درواغ ویلو هیڅ شرمېږي هم نه . خودخواه انسان خپلو نامشروعو او آن  -
. درواغ ویل دانسان وجدان دیوې وسیلې په توګه کار اخلينه  کله هم خپلو مشروعو هدفونو ته درسېدو لپاره له درواغو

ره وجدان بیده انسانانو سنووجدان بیده وي. بیده کوي نو لکه څنګه چي خودخواه انسان ډېر درواغ وایي، ځکه ئې 
 .لګو، یووالي او پرمختګ فکر نه ويخهیڅکله هم دهیواد

دی، چي دافغانستان په تېر څه باندي دیرش کلن ناورین کي، . له همدې امله واه انسان هیڅکله ځان نه مالمتويخودخ -
 .تراوسه یو ګرم هم ندی پېژندل سویملیونه افغانان ووژل سول،  ۵،۲چي نژدې 

 خودخواه سړی ډېري باټي ولي او غواړي ځان د هغه څه نه لوړوښیي، کوم چي دی په اصل کي دی . -

ا او ظالم وي، خو دزور ورو په وړاندي بیا دډېر پوستوالي او خودخواه انسان دکمزوروخلګو په وړاندي بې اعتن -
 . لي او ددرناوي ډک چلند ورسره کويغوړه مالی نه کار اخ

 .یڅ پروانه لري خو دزور نه ډارېږيخودخواه انسان ډېر ډارن وي اودشرافت او انسانیت ه -

په لېري راتلونکي کي حاصل  ، چيويدخواه انسان صبر او حوصله نه لري. داسي یو څه ورته دمنلو وړنه خو -
. که داسي ونه دا چي ګټه ئې شخصاً ده ته ورسېږي. هغه هر  څه آني او همدا اوس غواړي او تر ټولو مهمه ورکړي

 سي دی ورسره مخالف دی .

دنظر سره خودخواه انسان دانتقاد او مخالفت په وړاندي زغم نه لري او هر هغه څوک چي پرده انتقاد کوي  او یا ئې  -
 . مخالف او آن دښمن په سترګه ګوري مخالفت کوي، نو هغه ته دده دشخصي
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 .ېدای سيخودخواه خلګ ډېر په اسانی سره استعمال-

. فقط یو څه دده خودخواهي ورخړوبه که او داپه غوږ کي ورکه، چي پالني رلمسول کېږيخودخواه انسان ډېر ژ -
چي بس ئې دی، . آن ته به ورته ووایې نور ورته کښېنه او سیل ئې کوهی، (  ته ګواښ دخودخواهي« )عزت؟ » ستا

 . خو دی ئې نه پرېږدي

 .ګوري خودخواه انسان ډېر بدګمانه وي او هرڅه ته دشک په سترګه -

ي، نو چمتو دی چي هر که دخودخواه سړي خودخواهي ته ) چي دوی ئې غرور اویا غیرت  بولي ( ضرر ورسېږ -
کله په دې  برخه کي دومره مخ ته ځي، چي آن خپل زوی، مور، پالر، ورور، ملګري، دوستان، . کله څه وران کړي

 .يولس  او هیواد هم دخپلي خودخواهۍ دتسکین لپاره قرباني کو

، ددې نه ډېر ځورېږي، چي ولي دده پل حالت دښه کولو لپاره فکر وکړيخودخواه انسان ددې پر ځای چي دخ - 
ادوستانو بریاوي تر السه کړي دي او که ئې دوسه پوره سي دهغودپرمختګ په وړاندي دخنډ حریفانو، سیاالنو او ی

جوړولو لپاره کوښښ کوي او دهغونه دمخکي کېدو په خاطر حاضر وي دهر چا سره دهر څه په سرمعامله وکړي . 
هم دبې اتفاقیو یو دلویو  که دا ئې هیواد وي، یائې خلګ وي، دوستان او ملګري او آن خپله کورنۍ ئې وي.  دغه کار

 . سبب کېږيالملونو او په ټولیز ډول دهیواد او هیوادوالو دپرمختګ دمخنیوي او سترو ویجاړیو

 .) کست ( دډېرو بدمرغیو مور ده خودخواه انسان کستناکی وي او  -

ټول څه چي دي کړې  په کلنو به دخودخواه سړي پر رایه والړ سې، خوکه یو ځل هم دده په رایه والړ نسې نو هغه -
 .رسره کېږيوه، هغه ټول په هیڅ کي حساب او ټول حساب دوروستي مخالفت له مخي د

دخودخواه سړي سره، چي مرسته او ښېګڼي وکړي، نو هغه ددې مرستي او ښېګڼي په مقابل کي نه یوازي منندوی نه  -
. که ئې کوم وخت دکوم دلیل او ښېکڼي وکړېاید دده سره مرسته وي، بلکي هغه دادځان حق او ستا مکلفیت ګڼي، چي ب
 . خبره خوابد تیا او دښمنی ته رسويله مخي ودروې، نو هغه بیا سخت په قهر وي او آن 

. هرکله چي ئې هر څه دګټو اودخودخواهی سره په ټکر نینو او مقراراتو ته پابند نه ويخودخواه سړی اُصولو، قوا -
( په خودخواهی دتسکین. خودخواه انسان دخپلو غوښتنو دپوره کولو )هغو پښه ایږدي کي سي نو په ډېره اسانی پر

 .صول او ارزښتونه ترپښوالندي کړيخاطر حاضر دی هر ډول اُ 

 .په اړوندځواب ویلو ته تیار نه ويخواه انسان بې مسئولیته وي او هیڅ کله دخپلو کړونو -

 . اه انسان دوه مخی او آن څومخی ويخوخو -

 دخواه انسان پر وعده وفا نه کوي او کله چي ئې خودخواهي وغواړي نوخپلي ټولي کړي ژمني تر پښوالندي خو -
 .کوي

خوخواه انسان داسي ګڼی، چي دی ډېرپوه اونور ټول ناپوهان دي او ورته دمنلو وړنه وي، چي دی په کوم شي نه  -
د « کارپوهان ؟؟؟»چي په ټلویزیونو کي زموږځیني . همدا علت به وي و یا کوم بل څوک تر ده ښه پوهېږيپوهېږي ا

 .کوي په هکله تبصرې؟؟؟ او تحلیلونه؟؟؟ هر څه

خودخواه انسانان دغلطیو، تېروتنو، ګناهونو او آن دخیانت په خاطر هم بخښنه نه غواړي او داسي ګڼي چي دبخښني  -
کلن ناورین کي یو  ۵۲وي. ځکه نو په تېر  غوښتنه دده ګرمتیا ثابتوي، خو دی هیڅ کله دانسي منالی چي دی دي ګرم

 ګرم هم نه لرو.

خودخواه انسان جوړونکی کرکټر نه بلکي ورانونکی کرکټر لري، یوازي نیوکي او تخریب کوالی سي، خو  -
 دجوړېدولپاره هیڅ طرحه هم نه لري . 

 .هر څه ته دبدبینی دزاویې نه ګوريخودخواه انسان پسمیسټ ) بدبینه ( وي او  -

 . وینيخودخواه انسان دبل دتوهین، ټیټولو او سپکولونه خوند اخلي او خپله لوړتیا دبل په ټیټ تیا کي  -

 .تعقل ئې هرکله احساسات غلبه کوي خودخواه انسان احساساتي وي او پر -
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شتمن  خوخواه سړی لټ او ناکاره وي او غواړي هر څه په اسانی او وړیا تر السه کړي او بې له زحمت ګاللو نه -
 .ه غواړي نور دده لپاره هرڅه وکړيسي . هرکل

خودخواه انسان هرکله دخپلو ناکامیو او مصیبتونو پړه پرنورو وراچوي او هیڅکله په دغو ناکامیواو مصیبتونو کي  -
لېري خپله پړه نه مني ځکه نو موږ زیاتره دخپلو بدمرغیو او ناخوالو په خاطر دمالمتی ګوته زموږ ګاونډیانو او نورو 

 . نیسو او ټوله پړه پر هغوی وراچوؤاو نژدې هیوادونو ته 

ی . زه هم دامنم چي هغوزموږ دبدمرغی لپاره هڅي ندي کړي دلته زما منظور دانه دی، چي نژدې او لېري غلیمانو
ستان په فغان، چي موږ برباد  کړي او آن ټوټه ټوټه موکړي او دنړی دجغرافیې نه دادخپله ټوله وس نه کار اخستی دی

. هرغلیم دبل په مقابل کي دهر هغه څه نه کار اخلي، چي وس ئې وي . خو نوم هیواد، لیري کړي. خو غلیم، غلیم دی
. زموږ لیم ئې دغه ناولو موخو ته ورسېږيخبره داده، چي مقابل لوری باید ددې موقع په الس ورنه کړي، چي غ

وله ماتونکی ځواب ورکړی، خوکله چي هغوی خپله غلیمانو چي هرکله پرموږ مخامخ یرغل کړی دی، موږ خ
دافغانانو پر الس زموږ دبربادی پالن جوړکړی دی، نو بریالي سوي هم دي . بناً ستونزه په موږ کی ده، چي دشخصي 

 .دښمنانو شوم پالنونه پلي کوؤګټي په خاطر دهیواد د 

و په ایشاروزموږ ښونځۍ تړي، روغتیایي مرکزونه دحیرانتیا خبره داده، چي یوشمېر جاهل کسان دپاکستان داستخبارات
مو له مېنځه وړي، شاګردان، ښونکي، ډاکټران، انجنران او نور متخصصین موپه بېالبېلو نومونوراوژني، دپارلماني او 
ولسمشری انتخاباتو په وخت کي مو خلګ رایي ورکولو ته نه پرېږدي، یاني دخپلو خلګو سره داسي دښمني کوي ، چي 

و ریښه ئې ورباسي، خو ځیني کسان چي لوړي زده کړي هم لري او ځانونه دپښتنو دحقونومدافعین هم ګڼي اود بېخ ا
خو دافغانانو ددغه ډول بربنډو دښمنانوڅخه دملي  ډاکټر، استاد، انجنر او نوري علمي او تخصصي رتبې هم لري،
نونوځیني  استازي هم دغه ډول افراطي مذهبي ډلو مقانومت او پښتنو په نوم دفاع کوي، آن دپخوانیو کیڼ السو سازما

 . ودخواهی نه پرته بل هیڅ شی نه دیته دملي مقاومت خطاب کوي . په دې کي دخ

لت کي مقام ، چوکۍ او یا هم پیسې( په دوخودخواه انسان ته دده شخصي ګټي )لکه څنګه چي مخکي یادونه وسوه، 
سېږي نو هر هغه څوک او هر هغه څه چي په دغه الر کي ئې خنډ . نو کله چي دغو موخو ته ونه رډېري مهمي وي

. آن که دداسي یو چا نه مالتړ هم وي، چي روا او ناروا کار نه مخ نه اړوي ګرځېدلي وي، دهغوی په وړاندي دهیڅ
 .يهغه په څرګنده دافغانانو ددښمنانو لخوا کرایه سوي وي او دافغانانو دبربادی لپاره ئې مټی رانغښتي و

. خواه انسان په کرکټر کي ديپورته څرګندونو نه داجوته سوه، چي دبې اتفاقی اصلي ریښې په خودخواهي اودخودد
 . نځ داتفاق راوستل ناشونې خبره دهنوتر څو چی مو خودخواهي له مېنځه نه وي وړې، دافغانانو تر مې

مخه ونیسو؟ هیڅکله یو څوک دمور نه  په راتلونکو برخو کي به دې ته کنته وسي، چي څنګه کوالی سو دخودخواهی
خود خواه نه پیداکېږي، بلکي دخودخواهۍ ریښه دماشوم توب نه دانسان په روزنه کي ده یعني که یوڅوک دماشومتوب 

 .لوی سينه سم ونه روزل سي نو ددې ډېرامکان سته، چي هغه دي خودخواه را

هی ( پر علتونو او په ریښه کي دخودخواهی دله مېنځه په راتلونکو برخو کي به دبې اتفاقی داصلي المل ) خودخوا
 .ونو او ستونزو په هکله خبري وکړووړلو په الرو چارواو ددغو چارو په وړاندي دپرتو ننګ

. زما دالیکنه هیڅ چا ته متوجې ان زما نه په شخصي ډول خپه هم سيزه په دې هم پوهېږم، چي کېدای سي ځیني کس 
. که خودخواهي دبې اتفاقی داصلي ټولنیزي ناروغی له مېنځه وړل دي ددغي خطرناکه نه ده، بلکي زما اصلي هدف

 .نوخودخواهي به موږ له مېنځه یوسيالمل په توګه له مېنځه یو نه سو، 

؟ و یا پالنۍ سړی خودخواه دی که نهکېدای سي ځیني کسانو ته داپوښتنه پیداسي چي څنګه کوالی سوپوه سو، چي زه ا
والی سو دوؤ اساسي ټکو ته پاملرنه وکړو. که چېري دغه کارونه مو کول نو ویالی سو، چي موږ نوددې لپاره ک

 خودخواه نه یو:

کله چي موږ دیوکار دکولو په وخت کي دنورو ګټي په نظر کي نیسو او داپوښتنه دځان نه کوؤ، چي زما دغه کار ـ 1
؟ او دمثبت ځواب په صورت کي، که څه هم موږ ته رسويیا هم زماهیواد ته زیان نه  خو به بل چا یا نورو خلګو او

 ئې ګټه رسېږي، دهغه کار نه تېرسو. نو پدې صورت کي موږ په جرئت سره ویالی سو، چي موږ خودخواه نه یو .

که چېري کوم وخت په کوم چا ګرم واوسو او خپل وجدان قاضي کړو، او ورسو هغه سړي ته ووایوچي زه مالمت  -۵
یم او ما وبخښه . نو په دې صورت کي هم موږ په بشپړ ډاډ سره ویالی سو، چي زه خودخواه نه یم ځکه خودخواه 



 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان 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

نه ګڼم، چي دغه دمالمتی منل او دبخښني سړی هیڅکله دچا نه بخښنه نه غواړي . خو دلته ددې خبري یادونه اړی
 .وي او دبل کوم هدف په خاطر نه ويغوښتل باید دزړه له کومي 

دغه راز که دخودخواهی دپورته یادو سوؤ نوروکرکټرونو څخه هم په بشپړه توګه ځانونه خالص کړو، نو ویالی سو، 
 . انونه په بشپړه توګه خالص کړي ديچي دخودخواهی نه موځ

پاره چي داسي ټولنه رامېنځ ته کړو، چي خلګ ئې دخودخواهی دپورته یادو سوؤ کرکټرونو نه خالص وي، خو ددې ل
 .  څېړل سيدیو شمېر جدي اقداماتو تر سره کول پکار دي، چي په راتلونکو برخو کي به و

 نور بیا

z.popal58@gmail.com 

0031(0)624795683 
 په مینه او درناوي 

 هالنډ
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