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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
            

 
۲۵/۰۴/۲۰۱۷         محمد عارف رسولي 

          
 

 په بهر کې له افغاني علمي شخصیتونو
  

 !عاجزانه غوښتنهڅخه 
 

 محترمو افغاني علمي شخصیتونو سالمونه مې و منئ! 
 

زه د افغان جرمن درانه پورتال له مینه والو څخه یم، د خپلو افغاني لیکلواالنو، مورخینو او علمی شخصیتونو لیکنې 
په دې پورتال کې په مینه لولم، د زیاتو علمی مقالې مې له ځان سره په کمپیوټر کې ساتلې دي. که څه هم زه کوم 
لیکوال نه یم خو کله کله د هیواد د ماتیدونکي حالت په هکله په افغان جرمن پورتال او نورو رسنیو کې له دوستانو 

 .سره د خپل زړه درد شریکوم
  

 محترمو علمی شخصیتونو! 
 

په تاسو د دې پورتال له الرې په دې څو تیرو کلونو کې د خپل تیر تاریخ تیاره کنجونه روښانه کړي دي او د هیواد 
نوي نسل کې مو د وطنپالنې یو ښه غورځنګ رامنځته کړی دی او کور ودانی درته وایو. یو بل مهم څیز چې د زیاتې 
پاملرنې وړ و هغه د نظریاتو په کړکۍ کې ستاسو له زغمه ډک علمي بحثونه، یو د بل په نظریاتو نه په شخصیت 

و افغانانو ته د هیواد په داخل کې د پام او زده کړې وړ رغنده او د ملګرۍ په چاپیلایر کې نیوکې وې، چې جنګ ځپل
 .کار و

خو په وروستیو څو اونیو کې د ځینو مطرح لیکواالنو تر منځ داسې ناندرۍ رامنځته شوې چې هم د یادو محترمو 
 پوهانو او علمي شخصیتونو د شان و شوکت، علمیت او سیاسي تجربو سره په ټکر کې دي، هم یې نور افغانان په

 .هرځای کې چې دي نا هیلي کړي دي او که دوام وکړي ګتلی نوم او اغیزمنتوب به خدای مکړه له السه ورکړئ
 

 :د هیواد اوسنی حالت
 

زموږ د زیاتو کارپوهانو زیات بحثونه په دې وي چې د شرق او غرب په منځ کې څومره انډول وساتو، له چا سره 
 ...له چا تر السه کړو ښې اړیکې موږ ته ګټه کوي، څنګه یو څه مرسته

 

دا سیاسي کلتور نه پریږدي چې هم له نړیوالو سره د خپلو ملي ګټو په رڼا کې کار وکړو او هم لوړ ملي آرمانونه، ګډ 
غوره لرلید او ستراتیژیک فکر رامنځته کړو، د هغو په بنسټ بیا په خپلو سیاسي او اقتصادی بنسټونو )نهادونو( 

 .او ریښیتنې سیاسي او اقتصادی خپلواکی تر السه کړوتمرکز او پانګونه وکړو 
 

او هدفونو لپاره په ستراتیژیک ریاضت، صبر، کلک هوډ او ستر ملي  (Vision) که موږ د پورته آرمانونو، لرلید
 .غرور کار کړی وای اوس به یو ماتیدونکی ملت نه وای او که اوس هم ورته ځیر شو بریالي کیدای شو

 

 !شخصیتونو ته عرض کووتاسو محترمو علمي 
 

زه له تاسو محترمو جاللتمآبانو څخه د افغانستان له داخله د زیاتو افغانانو له اړخه د زړه له کومي او په زیاته عاجزۍ 
سره هیله کوم چې دا خپلمنځي ناندرۍ بس کړئ. تاسو ته عرض کوو چې، تاسو د افغانستان د ثبات لرونکې دورې د 

نړۍ د پرمختللو ملکونو په پوهنتونونو او نورو نهادونو کې مو زده کړه او کار کړی او نمایندګانو په صفت چې د 
اوس هم ښو علمي میتودونو ته السرسی لری، نو دا مسؤلیت لرئ چې د هیواد جنګ ځپلي نوی نسل ته د ثبات، تمدن، 

ړئ ځوان کهول ته د یو بل د قانون د حاکمیت، د ښې حکومتولۍ او ښه ښوونیز نظام هنر ورزده کړئ. مهرباني وک
 .منلو، زغم، ملي یو والي، تحمل، د یوه ملي افغاني ګډ ستراتیژیک تفکر په اړه له خپل ملت سره مرسته وکړئ
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موږ درڅخه په خورا درنښت غوښتنه کوو چې راځئ د پورته او ورته نورو موخو د تر السه کولو لپاره یو ملي 
پایلې ته ورسیږو چې څنګه له اوسني حالت څخه خالصون موندالی شو. زه دیالوګ او پلتفورم رامنځته کړو او دې 

 .باور لرم چې که په اخالص سره دا پروسه ښه مدیریت شي په پای کې به د خدای په مرسته بریالي شو
 

 .بښنه غواړم ي،نو په حضور کې کومه ګستاخي کړې وکه مې ستاسو مشرا
 

 و من هللا التوفیق
 

 محمد عارف رسولي
 

 انستان کې ستاسو د یو شمیر مینه والو په نمایندګۍپه افغ
 

 کابل، افغانستان
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