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 1۳/۱1/۳۱1۳          زکریا پوپل

 ولي بې اتفاقه یو؟
 او دحل الري ئې کومي دي؟

 برخه دریمه

 ماشومانو روزنه: دخودخواهی عوامل او د 

اه کسانو پر کرکټرونو خبري وسوې، دخوخو هی او داورونو، خودخوټ، دنفاق پر فکپه تېرو برخو کي  پر بې اتفاقی
. نوکله چي دټولني په هي دهبې اتفاقی تر ټولو اساسي عامل خودخوا چي په پایله کي ئې داجوته سوه، چي د

کي چي په دغه ټولنه او هیواد  ناشونې ده، دا روښانفکرقشر او نخبه ګانو کي خودخواهي خپل اوج ته رسېدلي وي،
خلګو ترمېنځ اتفاق او یووالی راسي، نو اړینه ده،  ټولني د دې لپاره چي د . ځکه نو داتفاق او یووالی رامېنځ ته سي

. لکه څنګه چي مخکي یادونه وسوه، چي بې اتفاقي په نصیحت اهي له ځانه لیري کړوخودچي تر هرڅه نه لومړی خو
ورکولو له مېنځه  ، همداسي خودخواهي هم نسي کېدای په نصیحت کولو او شعاروولو او شعار ورکولو دمېنځه نه ځيک

والي کي ئې  ه لویماشومتوب نه پاملرنه ورته ونسي، پ تر څوچي د . خودخواهي اروایي بنسټ لري اوسي هوالړ
 .کار دیسمونه ناشونی 

مور نه خودخواه، جګړه مار او خشن نه پیداکېږي، بلکي دا هغه  څکله دی، چي انسانان هعلمي څېړنو نه ښکاريله 
لکه څنګه . هم خودخواه، خشن او جګړه مار کړيیا ئې  دی چي کوالی سي یوانسان سم او سالم وروزي او چاپېلاير 

ادونه وسوه، ځیني کسان زموږ دبې اتفاقی او خشونت عامل په جنټیک فکټور کي ویني، خو زه تر چي مخکي ئې  هم ی
انسان جنټیک  شخصیت جنټیک اړخ تر یوه بریده منم خو د انسان د هم زه د هڅکه . دې نظر سره موافق نه یم ډېره د

چي وروزل سي څه ډول  اوګو دی خل چاپېلاير د سلنه رول دیوه ماشوم د ۹۹رول کېدای سي په سلو کي یو وبولو او 
همدې افغانانو بچیان  دې خبري یادونه وکړم، چي د ساده ثبوت لپاره زه غواړم د دې خبري د . دهمهغه ډول به لویېږي
دجنټیک خبره وای، بیاخونو په لویدیځو هیوادونو  . نو که داکي جګړه مار او خشن نه رالویېږي په لوېدیځو هیوادونو

 خشونت او دی ئې ددی بدل سوی، بلکي یوازنی شی چي بدل سوی دی، هغه چاپېلاير دی، چي دوی جنین نه  کي هم د
محیط ډېر ستر یدو یدروزني او لو یوچاپه شخصیت کي جنین ډېر کوچنی او د . ځکه نوجګړه ماری نه راګرځولی دی

  . او ټاکونکی رول لري

ځکه نو دماشوم په  لري، اتي اړیکي دمور سرهماشومان دلومړي ماشومتوب نه دښونځۍ تر تللو پوري له هرچانه زی
 .مور رول تر پالر ډېر دی روزنه کي د

دماشومانو دسمي روزني لپاره تر هرڅه لومړی دا اړینه ده، چی مېرمني پوهي او دهرډول ذهني ناروغی نه خالصي 
ذهني او  هغوی په بېالبېلو. کله چي مېندي پوهي نه وي او پر هغوی باندي دخشونت او فشارونو په پایله کي سي اوو

ځکه نو که غواړو، چي  .ي وکړای سي خپل ماشومان سم وروزياروایي ناروغیو اخته وي، داشونې نده، چي هغوی د
خشونت او تاوتریخوالی  لښځوپه وړاندي هرډو ماشومان مو سم وروزل سي، تر هر څه نه مخکي اړینه ده، چي د

 . نسي کوالی خپل ماشومان سم وروزي ي مور. تر خشونت او اروایي فشار الندودرول سي

اوس به راسو هغو عواملو ته چي ماشومان خودخواه، جګړه مار، بې جرئته، ډارن او پرځان بې باوره لویوي او 
 دې خبری یادول اړین ګڼم چي دغه لیکنه د خوزه د .پر الرچارو په لنډ ډول خبري وکړووروسته به بیا دسمي روزني 

په نهایي تحلیل کي دبې  خودخواهی، جګړه ماری او ماشوم ناسمه روزنه د په هکله نه، بلکي دسمي روزني  ماشوم د
او دغه هدف دي اتفاق رامېنځ ته کول  افغانانو تر مېنځ د صلي هدف دا. یعني قی داصلي المل په توګه څېړل کېږياتفا
 . ېدالی سوماشومانو دسمي روزني په وسیله دخودخواهی دله مېنځه وړلو له الري، رس د ،ته

. له بده مرغه زموږ ډېری مېندي او ماشومانو په ناسمه روزنه کي دی خودخواهی ریښې د څېړنو له مخي د د زما
، دې سبب کېږي، چي هغه خود خواه دوی چلند د ماشومانو سره د ماشومانو په سمه روزنه نه پوهېږي او د پلرونه د

  .رالوی سيیا هم بې جرئته اوډارن  او خشن او جګړه مار

خپلو  زیاتره مېندي او پلرونه داسي انګېري چي دوی د. عامل له حده زیاد افراطي ناز دی خودخواهی تر ټولو لوی د
یڅ ډول مقرارتو ته ئې نه ه او اوالدونو سره ډېره مینه لري، ځکه نو ډېرناز ورکوي، روا او ناروا غوښتني ئې مني
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. هغه ډېر ناسم پوهاوی دی . خوداسي بیا سمېږيلوی  دوی داسي ګڼي، چي خیر دی کوچنی دی، چي . پابندوي
زما څېړنو او شننو  .وي یوڅوک واخلي نو هغه به په ټول عمر کي ورسره ملګريئې عادتونه چي په ماشومتوب کي 

. ېږي، خو نسي کوالی ځان اصالح کړيدا ښودلې ده، چي زیاتره خودخواه کسان په خپلو نیمګړتیاوؤ او غلطیو پوه
ماشومانو ارواپوهان ووایي چي دیوکس شخصیت په  د .لي کي ئې په روزنه کی سهوه سوېدهچي په کوچني واداځکه 

 خپلو عادتونو او . ځیني کسان په لوی والي کي داو وروسته بیا وده کوي او بشپړېږي کلنی کي جوړېږي درې-دوه
پاملرنه بایددې ته وسي، چي په  . ځکه نو ډېرههېږي، خو نسي کوالی چي سم ئې کړيکرکټر په ناسموالي پو

رته خنډ نه ماشومتوب کي یو کوچني ته داسي عادتونه ورزده او داسي روزنه ورکړل سي، چي په ټوله ژوند کي و
 . بلکي مرستندویه واوسي

. د رد ځواب ترالسه کړي لخوا  مور او پالر کله چي یو کوچنی یو شی وغواړي او یا یوه بله غوښتنه ولري، نو د
هغه څه  چي کوچنی ژړا او خشونت پیل کړي، نو مېندي او پلرونه بیا سمدالسه د کوچني غوښتنه ومني او خوکله

. دغه ډول چلند ماشوم ته کي یو د ډېرو ناوړه کارونو نه دیدماشوم په روزنه  . داوکړي، چي کوچنی ئې غواړي
 ونت وکړې نویڅ نه ترالسه کوې او که خشنو ته ه داپیغام ورکوي، چي که ته یوه غوښتنه په سمه توګه مطرح کړې،

 .چي ټول عمر به ئې حلق په تریخ ويزهرو ورکول دي،  . دغه ډول چلند خپل ماشوم ته دهرڅه به تر السه کړې

ده غوښتنه سمه ده او که نه؟ که چېري  ماشوم دغوښتني په وخت کي دافکر وکړي، چي د مېندي او پلرونه دي د
. خوکه چېري غوښتنه سي، نو هغه باید سمدالسه ومنل سيسي مثبت ځواب ورته وویل غوښتنه ئې سمه وي او کېدای 

یا ئې  خبرو له الري توضېح سي، چي دا غوښتنه سمه نده او ئې سمه نه وي او نسي عملي کېدای، نو ماشوم ته دي د
و خشونت له الري، هغه پوره توضیحاتو سره سره بیا هم ماشوم غوښتل دژړا ا . خو که دموږ دعملي کولو وس نه لرو

. په لومړي سرکي کېدای سي په هیڅ ډول باید هغه ونه منل سي ترالسه کړي، نو په مقابل کي ئې باید مقاومت وسي او
 .ا ډېري استانتیاوي رامېنځ ته کړيداکار ستونزمن وي او ډېرو هڅو اوزیار ته اړتیا ولري، خو په راتلونکي  کي به بی

سترکارونه ترسره کړي دي ، چي هغه . هیڅ یو ډېر نازولی شخص نسئ موندالیه دښمني دهخپل ماشوم سر ډېر ناز د
نو که موږ غواړو، . ي، ډېر زیار او زحمت ئې ګاللی دیوي، بلکي ټولو هغوکسانو، چي سترکارونه ئې ترسره کړید

 .یدهغوی زحمت کښ وروزوخپل ځان او هیوادلپاره ستر کارونه تر سره کړي، با چي ماشومان مو په راتلونکي کي د

م پر شخصیت ډېره ناوړه اغېزه ماشومانو وهل ټکول، پرماشومانو چیغي وهل او سترګې راایستل دماشو ددغه راز
. له بده مرغه زموږ په ټولنه کي ماشوم ته په هېڅ حیثیت ندي قایله او نه هم څوک کله په دې هکله فکر کوي، کوي

تقریباً هیڅ څوک . کي دده شخصیت ته زیان ونه رسېږي ړو، چي په راتلونکيماشوم سره بایدڅه ډول چلند وک چي د
اړوند دي ماشومانو دحقونو د دفاع په  حقونو ددفاع خبره نه کوي او نه هم ما تر اوسه اورېدلي دي، چي د دماشومانو د

 . نو حقونه هرځای تر پښوالندي کېږي. لنډه داچي دماشوماکوم قانون تصویب سوی وي

و لخوا، خشونت کېږي  وروسته چي نمشرا او نوروپالر ،ماشومانو سره په کوچني والي کي په کورکي دمور دزموږ 
بیا مسجد ته والړ سي نو هلته بیا دمال لخواوهل ټکول کېږي او کله چي ښونځۍ ته والړسي نو دښونکي، سر ښونکي 

 .ږياو آن دچپراسي او دټولګۍ دکپتان لخوا خشونت ورسره کېږي او توهینې

کله چي یوماشوم په دغه ډول محیط کي رالوی سي، چي دهري خوا، هر چا او په هرځای کي خشونت ورسره سوی 
. هغه چا چي دده سره څه تمه او توقع وسي ؟ هیڅکله نه وي،نو  آیا داشونې ده، چي دهغه څخه دخشونت نه پرته دبل

 .لړی داڅو پېړی همدا سي روانه ده ی او دغهخشونت کړی دی، دهغه سره هم په ماشوم توب کي خشونت سوی د

. ددې مانا داده، چي موږ واد کي نه دی اورېدلیه بل هیڅ هیما پ «چي ډب نه وي ادب نه وي»دغه متل چي وایي 
. په پرمخ تللو ونکي کي ئې دکارولو مخه ونیول سيخشونت ته رسمیت ورکړی دی اودامتل ډېر غلط دی، چي په راتل

 .ب نه ورکوي او داهم جرم ګڼل کېږين حیواناتو ته هم څوک ډهیوادونو کي آ

و دپلرونو لخوا بل افغانستان په کورنیوکي شتون لري، هغه دماشومانو سره دمېندو لخوایوډول ا دیوه بله ستونزه، چي 
 .ډول چلند کېږي

خوزموږ دټولني دناوړه . ر زیاتي او خشونت نه ډک چلند کويدزوپه افراطي ډول پلرونه دکوچنیانو سره زیاتره 
، بلکي یوازي یو څه چي کوالی سي هغه یا داښه ندیودودونو له مخي مور نسي کوالی پالر ته ووایي چي دامه کوه ا

ورکوي، داده، چي دپالر په نه موجودیت کي دپالر دظلم اوخشونت په جبران کي دغه ماشوم ته دومره ډېر افراطي  ناز
افراطي ناز بد ترکیب دماشوم نه له یوې خوا  دوګوری دغه ډول د افراطي خشونت او. چي هغه بالکل خودخواه کړي

 .او عقده یي کوي هدوه ګونی شخصیت ) مهربانه او ظالم ( جوړوي او له بلي خوادغه کوچنی خودخوا
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ګونی تاسي وګوری آیا دانسان لپاره دشخصیت بله بده بڼه وجود لرالی سي، چي یو څوک دي په عین وخت کي دوه 
ددغه ډول انسان نه اصالً دمنفي کارونو پرته دبل څه آیاشخصیت ولري اوله بلي خواخودخواه او عقده یي واوسي ؟ 

 !هیڅکله نه ددغه ډول انسان نه داتفاق دلرلو غوښتنه کېدای سي ؟یاتوقع کېدای سي او 

. ددې لپاره ړه ور، او مؤدبه لوی سيکوچني په روزنه کي داډېره مهمه ده، چي ماشوم باید فکرکونکی، باجرئته، ز د
اوډارن کوي، هغه کار . یعني هر هغه څه چي ماشوم بې جرئته ونه سيډول خشونت  هیڅسره ماشوم  داړینه ده، چي 

هر مور اوپالر کله چي پر خپل ماشوم الس پورته کوي او یا چغي پر وهي باید له ځانه سره داووایي، . نه سيباید و
یت الس پورته کوي او لوی شخصبل  هم یاافغانستان پر راتلونکي ولسمشر، وزیر، سیاسي مشر اوچي دی او یا دا د

له دې نه . نو دغه ماشوم کي دغه قابلیتونه وژنيپورته کول په  باندي. خو دده او یا ددې وهل او اوازچیغي پر وهي
 .اوي او مهربانۍ له مخي چلند کويدرن زه هیله من یم چي قهر به یې سړېږي او دخپل ماشوم سره به دوروسته 

. خوماشوم ته م ټول میټودونه نور کار ورنه کړيخبرو او زغ کوچني ته باید یوازي هغه وخت جزا ورکړل سي، چي د
سزاورکول دوهلو ټکولو، چیغي وهلواو یا هم سترګو راایستلو له الري نباید وسي، بلکي په یوه کونج کي درول او یا 

 وي . ، نه په مؤقتي توګه بې برخي کول بل کوم امتیاز هم د

 

، بازار او ټولنه کي وه وي، چي په کورنۍ، ښونځۍ، کوڅه. کوچنی باید په دې پډسپلینه وروزل سي با ماشوم باید
. خوددې کارلپاره اړینه داده، نورو غړولخوا مراعت سي کورنۍ او ټولني د دده، د قوانین او مقررات سته، چي باید

. که دکورنۍ مشران اونورغړي ولني مقررات او قوانین مراعت کړياونور غړي هم دکورنۍ اوټ چي دکورنۍ مشران
اد زموږ دهیو .نسي کېدای راعتولو تمه او غوښتنههم دهغو دمڅخه موجود مقررات اوقوانین نه مراعتوي، نودکوچني 

مره چي مو زړه غواړي هغومره قانون ، چي موږ افغانان قانون منونکي نه یو او څووالو یو دلویو ستونزو نه داده
قانون نه پیروي وکړي، تر څو وروسته  ماتوؤ . ځکه نو ماشومانوته بایدله همهغه کوچنیوالي نه داورزده  سي، چي د

 . او قانون پلی کونکی انسان واوسي په ټولنه کي هم یو قانون منونکی

. که ئې ي دی دخپلوکړووړو ځواب ویونکی دی، چ. کوچنی باید په دې پوه سيمسؤلیته رالوی سي ماشوم باید با
تېروتني په صورت کي باید  . دښه کاروکړ نو ګټه به ورته رسېږي تېروتنه وکړه نو تاوان به ئې ورکوي اوکه ئې

 . راتلونکي کي دهغه نه عبرت واخلي تاوان په ورین تندي ومني او په

. ماشوم که مینه نه ه باید جدي چلند وسي خو خشونت نهماشوم سر . دیعني ماشوم ته باید مینه ورکړل سي خو ناز نه
. که دماشوم سره رو اروایي ناروغیو اخته انسان ويوي لېدلې نو چي لوی سي ډېر خشن، عقده یي، بې رحمه او په  نو

یږي، چي پروا رالوی دجدیت نه کار وانه خستل سي نو بې ډسپلینه، بې بندوباره، بې مسئولیته، داُصولو او مقرراتو بې
 .ادواړه حالته ډېر بد ديد

په کوچني کي پر ځان ویسا  . داکارویانو په شان په درناوي خبري وسيل روحیې مطابق د دهغه د ماشوم سره باید د
 .زیاتوي

دیوه کار دګټو او زیانونو په اړوند ډېر دي او هغه ته  ي وسيخبر يپه ډېر زغم او حوصلې ډېردي ماشوم سره  د
 .سي لړمات ورکمالو

کوچني سره ډېري خبري کول ماشوم فکر کولو ته هڅوي او برعکس قوماندې او پر کوچني چیغي وهل او سترګي  د
. خشونت امر ورته وسي او دی ئې عملي کړي رایستل، هغه په داسي یو انسان بدلوي، چي باید هرکله له کومي خوانه

 یت اخلي او هغه دګاډۍ دآس غوندي په یوموجودبدلوي، چي قیضهاو چیغي وهل دکوچني څخه د مستقل فکرکولو قابل
 .ئې باید هرکله دبل په الس کي وي

کوچني سره هغه وخت  د دي. موراو پالر او یانورلویان سي، چي خپلي ستونزي خپله حل کړي کوچنی پرېښودل
ه دې صورت کي دي یوازي پ فکرکړی دی، نو مرسته وکړي، چي په دې پوه سي چي ماشوم په پوره اندازه کوښښ او

 موږ .تونزه بایدماشوم پخپله هواره کړيچارو په موندلو کي مشوره او مرسته وکړي، خو س الرو ستونزي دهواری د د
؟ ړو، چي ته څه فکر کوې په دې هکلهپوښتني په مقابل کي داپوښتنه دهغه نه وک ماشوم د باید ډېر کوښښ وکړو، چي د

باید  . یعني منظور دادی، چي موږ؟ او دې ته ورته نوري پوښتنيبه څنګه وي؟ که داسي وي نو ي داسي ګڼېول
دتر السه کولو په هکله فکر  ماشومانو ته په خوله کي تیاره ګوله ورنکړو، بلکي هغه دې ته وهڅوؤ چي خپله ئې

 .وکړي
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مدې ځای نه ترالسه ځورلو نه پیل کوي او خپلي لومړنۍ تجربې ده حیوانانو او مارغانو د ماشوم لومړی خشونت د
زړسوی ورزده  مارغانو او حیوانانو سره مینه او ماشوم ته دلویان باید. وسته ئې بیانو انسانانو ته راوړي. ورکوي

زور او  غان او حیوانان خو بې وسه دي او موږ نباید دبې وسانو په وړاندي دري او دا وروښودل سي، چي ماکړ
 . یدمینه وکړو، بلکي دهغوی سره باخشونت نه کارواخلو

 رفاع وکړای سي او هیڅکله پ نه دخپلو حقونو  او دماشوم باید داسي وروزل سي، چي هروخت په مستقل ډول دځان 
 .نورو دتېري کولو نیت ونه لري

 .ته د درناوي په روحیه و روزل سي نورو حقونو د ماشومتوب نه دعدالت او حق غوښتني او د کوچنیان باید

چي زده سي چي خپل هدف ته درسېدو لپاره څه ډول پرله پسې سوله ایزي هلي ځلي وکړي تر څو ماشوم ته باید دا ور
 . باید ونه دروي، خپلي هلي ځلي خپل هدف ئې تر السه کړی نه وي

ده پر خبرواو یا کړو ئې مور، پالر او نور  پرکوچني باید باور وسي او هغه باید هیڅکله داسي احساس ونه کړي چي د
له بله خواخپله ماشوم هم چي لوی سي  ماشوم ویسا زیاتوي او له یوې خواپرځان د . داورنه لريخپلوان با

 .يوپرنورودبدګمانیو نه راګرځ

، خطا او تېروتني په صورت کي باید بخښنه وغواړي او که نورتېروتنه او وم ته باید داورزده سي، چي دغلطیماش 
  .غوښتلو کلتور باید رامېنځ ته سي بخښني د. يغلطي وکړي او بخښنه وغواړي هم باید وبخښل س

خشونت نه پرته هواري  د مېندي او پلرونه باید ماشومانو ته داورزده کړي، چي اختالفونه، ستونزي او النجې څه ډول
 .ي سوله ایز حل تر ټولو ښه الر دهي یعني دوی وپوهول سي چکړ

واخلي اومعقول تصمیم ونیوالی  خپل احساسات په الس کي دې وړتیا پیداکړي، چي چي د ورزده سي، ماشوم ته باید دا
 . سي

 . چي ماشومان پر هغوی انتقاد وکړي لویان باید اجازه ورکړي

درواغ ونه ویل  درواغ ونه ویل سي او په ماشومانو باید ماشومانو مخ ته باید رواغ ونه ویل سي، د د ماشومانو ته باید
 .سي

داناشونې ده ، چي ټول افغانان دي خپل ماشومان سم وروزي، ځکه چي تر اوسه کېدای سي ځیني کسان دا واویي، چي 
یان پر معاصرو معیارونو سم دټولني ډېره برخه خلګ نالوستي دي، نوهغوی به څنګه وکړای سي چي خپل کوچن

په  ډول وروزل سي، بلکي زما منظور دادی، چي . زما منظور هم دانه دی، چي په سلو کي سل افغانان داوروزي
نړی نژدې په ټولو هیوادونو کي دهیوادسیاسي، اقتصادي، کلتوري او نوري  . دکي سالم نخبه ګان ) ایلیټ ( ولروهیواد 

مهمي چاري داړوند هیواد دسیاسي، اقتصادي، کلتوري او نوروبرخو د نخبه ګانو لخوا پرمخ وړل کېږي، چي شمېر ئې 
ګام کي که موږ وکړای سو څو لس زره سم روزل سوي کسان  . په لومړيڅولسوزرو کسانو په شااوخوا کي ويد

 ورو دورو  . وروسته به بیالویه السته رواړنه ويوزو، دا به )نخبه ګان (، چي دهیواد چاري په سمه پرمخ بوزي، ور
 .دې شمېرې پر ډېرېدو فکر کوؤ

په زړه پوري کیسې او نکلونه چاپ دې کارلپاره  ماشوم توب نه دوطنپالني په روحیه و روزل سي او د کوچنیان باید د
 .نیکي رسنیو له الري ورته خپرې سيالکترو او هم د

وژلو کیسه په هر کور، جومات او ښونځۍ کي ټولو ماشومانو ته  میرویس نیکه د زما په آند که د عبدالعزیز لخوا د  
ر ئې دپردیو په لمسون داسي خاین سړي، چي خپل ورو روحیه ورکول کېدای، چي د ماشوم توب نه دا کېدالی او د

خاین په توګه وژل کېږي او په  وواژه او ټولو پښتنو ته ئې نه بخښونکی خیانت وکړ، پای ئې داوي چي خپله هم د
حیه روزنه ډېره ښه ماشومانو پر سمه او دوطنپالني په رو . نو دې کار به دئې نوم دیوه خاین په توګه ثبتېږيتاریخ کي 

 . اغېزه کړې وای

بلکي اکثریت لویان هم ېږم، چي نه یوازي ماشومانو ته دهغوی دسمي روزني په موخه داکیسې نه کېږي، خو زه پوه
نابغه شخصیت دژوند او کارنامو په هکله  میرویس نیکه غوندي داصالً دپه تأسف سره باید ووایم، چي . ندي په خبر

 .دوه درې واړه کتابونه لیکل سویديدافغان څېړونکو لخوا فقط 
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دغه ډول ډېري نوري دخدمتونو او خیانتونو کیسې لرو، چي لومړی باید ټول لویان پرې وپوهول او خبر سي او بیا موږ
او نورو وسایلو په بڼه زړه راکښونکو کیسو، کارتوني فلمونو، ډرامو  ماشومانو ته دښه روزني او وطنپالني په موخه د

و خاینین لري او هر یو ئې دماشومتوب نه په خبر وي اوپه دې . دنړی ټول ملتونه دغه ډول کیسې، اتالن اوړاندي سي
. ځکه نو ماشومان ئې ډېر انت کول څومره لوی عار دیړ او خیپوهېږي، چي وطن ته خدمت کول څومره لوی ویا

 . وطن او ملي ګټو ته خیانت نه کوي وطنپال لوییږي او هیڅکله تر هیڅ ډول شرایطو الندي

خبرولو په  دغه ډول ملي ارزښتونو نه دخلګو ) لویانو او ماشومانو ( د بې سواده دي، نو ددا چي زموږ اکثریت خلګ 
، نه سي، ترڅو ټول ملت خپل ملي اتالن موخه باید ډېري زړه را کښونکي راډیویي او ټلویوزیوني خپروني جوړي

 .ملي ارزښتونه او ملي ګټی وپېژني بخښونکي خاینین او

کتاب لوستلوعادت نسته او داددې  کتاب پېرلو او کمزورتیاوؤ نه داده، چي په موږ کی د ډېرو لویه افغانانو یوه د د 
کوچنیانوسره بایددهمهغه لومړي  د. ځکه نو و کتاب ژباړلوچاري هم زیانمني سيکتاب لیکلو ا ، چي دی دیسبب سو

. لوستلو سره عادت سي تر څو دکتابکتاب لوستلو په ارزښت پوه سي،  او ماشوم دل سي لوستکتاب و نه  ماشومتوب
. ځکه ور، پالر او نور ( هم کتاب ولولودې لپاره چي ماشومان کتاب لوستلو ته وهڅوؤ اړینه ده، چي لویان ) م خود

 . لتیا ښیي، چي مور او پالر ئې کويماشومان هغه کار ته ډېره لوا

ډېروماشومانو په  . داځکه چي دړېدهماشومانو سمه روزنه دستونزو سره مخامخ ک شمېر زیاتوالی هم د ماشومانو د د 
. ډېری کسان داسي ګڼي، چي ستونزمه اوآن ناشونې دهپاملرنه  هغوټولو سمي روزني ته پوره موجودیت کي د

. ئې مځکه وړي او روزي خدای ورکوي . ځکه چي زورچي پیداکوالی سې، نو پیداکوه ئې هرڅومره ډېرماشومان
. ددوی کاریوازي دادی، چي پیدا ئې مانو په اړوند هیڅ مسؤلیت نه لريخپلوماشو دددخبري مانا داده، چي مور او پالر 

. آیا په دغه روحیه ولو نه ئې هم ځانونه خالص کړي ديهغوی دمړ ، آن د. سمه روزنه او پالنه خو څه کوي کړي
 ؟ ي ده، چي ماشومان دي سم وروزل سيشون

لري، چي روزي  دنده دخپلو کوچنیانو په وړاندي دامسئولیت اوزي نه یواتر هرڅه نه مهمه داده، چي هرمور اوپالر 
کالي ورته برابر کړي، بلکي دامکلفیت هم لري، چي خپل ماشوم داسي سم وروزي، چي ټولني ته پرابلم نه بلکي  او

 .ولري دچوپړکولو وړتیا، هیله او اراده ئې 

 غه کس بدمرغي ده او مسؤلیت ئې دخودخواه کس دیو چا ګناه نه بلکي ده خودخواهي دوایم، چي  زه غواړم دا هم و 
. او نه زنه کي لوی یا کوچنی رول لرلی دیمور او پالر او نوروهغوکسانو دی، چي په ماشومتوب کي ئې دده په رو

. خودخواهي دناسمي روزني پایله ده او خودخواه انسان ئې په سترګه وکتل سي مجرم هم باید هیڅکله خودخواه ته د
دې خبري مانا داهم نده، چي موږ باید خودخواه انسان ډېر ونازوؤ او ډېر زړه سوی پرې وکړو،  . خو دقرباني  دی

، بلکي هم خودخواه انسان او هم ئې چاپېلاير باید تر ممکنه بریده دهغه په سمولو او ښه ناسمي تربیې قرباني دی چي د
انو ماشومان خود خواه سي، چي ددغه ډول کسې ته ټولو ډېره پاملرنه باید دکولو کي هڅي او کوښښ وکړي . خوتر 

. ټوله لوی سي ان اوالدونه هم خودخواه راخودخواه انس دی، چي د سلنه ( ۹۹. ددې خطر بېخي ډېر ) را لوی نسي
 .دخواهي زموږ له ټولني نه ورکه سيدې لپاره وسي، چي  راتلونکي نسلونه سم وروزل سي او خو هڅه باید د

. تفاقي موهم دخودخواهی له امله دهټولو بدمرغیواصلي المل بې اتفاقي ده او بې ا چي زموږ دوڅېړل  دا اوس چي مو
په راتلونکې برخه کي  .مي روزني ته سمه پاملرنه نده کړېخودخواه ځکه یو چي په ماشوم توب کی مو دکوچنیانو س

مي الري او حل کو ستونزي ددغي  سمي روزني لپاره باید څه وسي او د ماشومانو د به پردې خبري وکړو، چي د
 .سټراټېژی ته اړتیا ده

ماشومانوپه سمه  . دنه کار نه دیو د ذهنیت بدلول اساماشومانو دروزني په اړوند دافغانان خوباید وویل سي چي د
روزنه دخلګو پوهونه او هغوی په دې معتقدول چي باید ماشومان سم و روزي، یعني دماشومانوسره خشونت ونه 

ناز ورنه کړي، ماشوم دخپل حق ترالسه کونکی وروزي ، درواغ ونه وایي اونور هغه نیمګړتیا وي،  کړي، افراطي
 . چي مخکي ئې یادونه وسوه

ماشوم سره باید خشونت ونه سي او یا ډېر ناز ورنه کړل سي، خو دا ئې  ځیني کسان کېدای سي په دې پوه سي، چي د
دې کار لپاره ډېر کار او هڅوته اړتیاده، چي  . دنازورکول بند کړيخشونت ودروي او یا ډېر  چي په واک کي نه وي،

 . او یاماشوم ته افراطي ناز ورنکړيیو څوک په ځان کي دغه وس او واک پیداکړي، چي نورخشونت ونه کړي 

ناشونې ده، چي موږ داوسني نسل ) خصوصاً دپاخه او ډېرعمر خلګو ( په کرکټر کي ډېرلوی ا ډېره سخته او آن د
دې لیکني  د. ي، خودسمولو وس او واک ئې نه لريدغه عمر کسان زیاتره په خپلو نیمګړتیاوؤ پوهېږ بدلون راولو. د



 

 

 6تر 6 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

ړای سي راتلونکي ماشومانو په سمه روزنه وپوهول سي، تر څو هغوی وک نه زما اصلي موخه داده، چي ځوانان د
ماشومانو سمه روزنه  قناعت ورکړل سي، چي د پاخه عمر لرونکو او سپین ږیرو خلګو ته . خو دنسلونه سم وروزي

سم روزل  راتلونکي لپاره ډېره ګټوره ده، بلکي مېندي، پلرونه، نیکه ګان او اناګاني به هم د ماشومانو د نه یوازي د
 . ئې ارام، سوکاله او پرمخ تللي ويسوؤ ماشومانو نه ډېر په ارامه وی او هیواد به 

 په مینه او درناوي 

 زکریا پوپل
 لنډها

 نور بیا

z.popal58@gmail.com 

0031(0)624795683 
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