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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابوليندر پهافغان 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

            

 51/80/2852               تاج محمد تمکین

 ادــسـاد او فـضـاد، تـهـج

په وطن کې جهاد وشو، دا وطن آزاد شو د عقیدوي لحاظه ښاد شو او د سرو لښکرو کور برباد شو، جهاد هم د اعالی کلمت 

ن د ساتلو لپاره او د وطن د نوم د لوړ ساتلو په موخه، أهللا لپاره او د ملت د آزادئ او خوشالئ لپاره، ددې خاورې د تقدس او ش

پیل  . پاره یې چمن کړ او د دښمن لپاره یې کفن هم نصیب نه کړ او وتښتیده زمونږ مشرانو خپل وطن وطن کړ د خپل ولس د

افغان ولس خوشال کړ او هر افغان یې نړئ ته کمال کړ او سور لښکر یې خپل منځ کې په  ښه وو او د جهاد سپیڅلي پروسې

 .جنجال کړ او رخصت یې د الرې د شمال کړ

جهاد، تضاد او فساد دریواړه داسې نومونه دي چې په افغانستان کې ورسره خلک آشنا دي، د جهاد ګټو افغانان له اوره بې 

السه  خو د تضاد په کلمه کې افغانانو ډیر تاوان ولیده او هر افغان د تضاد د  .غوره یې وساتلغمه کړل او دغلیم د شوره او پی

 .وژړیده، وکړیده او و کوچیده

  .د تضاد د وجې کورني جنګونه پیل شول، د خلکو کورونه لوټ شول او په یو هیواد کې لسګونه ډلې اردو رامنځته شوه

دادي تضاد شروع کړ او  یمسافرینو سره شیطان لغمان کې نواب خدایداد  د الرې دسروبي کې زرداد مزار کې هللا داد او 

. انساني سپیانو باندې یې خلک داړل، د ولس د چور لپاره یې خلګ ګمارل، عام وګړي یې لوټ کول او هم به یې پرې خندل

د تضاد له امله په کابل  .وټې شوشمال د غرب سره اړم شو او شرق د جنوب سره کړم شو چې له امله یې خوار ولس ټوټې ټ

کې روغ تعمیر پاتې نه شو ځکه چې همدا تضاد وو چې خلک یې د جهاد د بریالئ پروسې نه وروسته کورني جنګونو، خپل 

 .منځي شرونو آو د چوکئ ګټلو پیغورونو ته مجبور کړل

وله شوې، تضاد وو چې په قران قسم تضاد وو چې افغانئ څو ډوله شوې، تضاو وو چې خبرې بې قوله شوې، او ژمنې بې ډ

تضاد وو چې زمونږه هر شریف ګاونډي مونږ ته هر ډول   .وشو، تضاد وو چې قسم هیر شو او حضرت ته کابل لوی غم شو

تضاد وو چې . خاورو سره تراب کړل وسیله راکړه، په سسلګاوو یې وسله راکړه او خپل خلک یې په مونږه خراب کړل او د

د امریکې په ر اتګ سره تضاد نور . تضاد ال ختم نه دی .شول، یو بل سره ناسم شول او باالخره په جنګ شولوالیتونه په غم 

 .هم زور پیدا کړ، په کابل کې یې د خلکو زړونو کې اور پیدا کړ او د وزیرانو جیبو کې یې ډالرو ته شور پیدا کړ

سمهال د وطن اتل دی هغه  اد دی خو رنګ یې بدل دی او اواوسمهال د تضاد سره فساد الس یو کړی دی، دا فساد هماغه تض

 .څوک چې فساد سره مل دی

اوس تضاد رسمي شکل اختیار کړی، د خلکو یې په ځان اعتبار کړی او په پسته کې خلکو نه تضادي بدلونه اخلي غچونه 

  .ساد د کلي تعمیر نور هم ودانیږیتضاد دی چې پارلمان کې یوه ورځ یو فیصله کیږي په سبا فیصله بدلیږي او د ف. اخلي

تضاد دی چې ولسي جرګه کې په بوتلو خلک ویشتل کیږي خو بهر بیرته یو بل سره خندیږي، تضاد دی چې یو وکیل دبل 

 .لخوا په بوټانو ویشتل کیږي او د خلکو په مخ کې کنځل کیږي

شریکه په نړیوال درجه بندئ کې مونږه دوهمه د تضاد له وجې فساد هم اوس ډیر مخکې شوی او دا الګوره چې دواړو په 

درجه کې درولي یو، د تضاد له وجې چې فساد کې څوک تورن شي، د  دې غم  له وجې د نړئ به مخ غمجن شي خو د فساد 

 .له وجې بیرته په کمال شي، ډیر ژر خوشال شي او په خپلو کارونو کې کامیاب هر مهال شي

رکت سره، د تضاد په مصیبت سره او دفساد په برکت سره دولت کې شتون لري د تضاد اوس هم هغه السونه چې دجهاد په ب

فساد د تضاد غصې ته نورهم پوکی ورکوي او وخت په   .او فساد ښه پالنه کوي او نه پریږدي چې دوې دې ترې خفه شي

چې وزارتونو په خپلو السونو  تضاد اوس دې حد ته بریالی دی. وخت یوه نوې لوبه پیل شي او بیا نړئ زمونږ په سیل شي

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/tamkin_taj_moh_jehad_tazad_ao_fessad.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/tamkin_taj_moh_jehad_tazad_ao_fessad.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

خوځوی راخو ځوي، وزیران بدلوي را بدلوي او ادارو ته د بجلئ شارټونه ورکوي، شارټ همداسې چې په یو وخت کې ټول 

 .کابل و لړزیږي، د ولسمشر ماڼئ هم په رپیدو شي او د وزارت دوزیر چوکئ هم په خویدوشي

ه په چل شوی او اوس په کابل کې اتل شوی، د دې دواړو له امله داسې ښکاري چې تضاد د فساد سره مل شوی خلکو ت

مارشال خفه دی او زاخیلوال په لړزه دی، پیسې د لکهاو نه ملیون شوې او ګډې وډې ښکاره په تلویزون شوې، سړي حیران 

ل چې اوس شي د ځآن سره پریشان شي چې دا څه جنجال دی او دا څنګه حال دی، تضاد او فساد ولې دې حد ته ورسید

 .زمونږه وزیران صاحبان هم د خپلې لیکو د اثر الندې او د رسنیو د لوی ور الندې راولي

د تضاد او فساد دې لوبې جهاد ډیر وروسته پاتې کړ او لیکې یې د لندن تر ښاره، د واشنګټن تر یاره او د اروپا تر دیاره 

لعنته د  هره ورځ چې ګورئ د تضاد له برکته او د ګاونډیانو د. ورسیدې او بیالبیل هدفونه نورهم زمونږه خاورې ته راننوتل

 .فساد نوی نوی لسټ خپریږي او نړئ په مونږ خندیږي

کاش چې داسې وخت راشي چې تضاد سپک شي فساد ورک شي او په جهاد السونه کلک شی، جهاد پیل شي د ملت د ددښمن 

د له منځه وړلو لپاره، جهاد پیل شي د نوی نسل د مستقبل د  جهاد پیل شي د تعصب. مقابل کې، د خاین د وطن په خالف

جهاد پیل شي د وطن  .خوندي کیدو لپاره، جهاد پیل شي د ددې وطن د بچیانو ددې چمن د مرغانو د سوله ایز چاپیلایر لپاره

ال به د جنوب او شرق به کله چې دا کارونه وشي نو شم. دابادیدو د عام افغان د ښادیدو او د خفه ملګرو د خوشالیدو لپاره

زمونږه خلک به الفتونه ویشي، هرې خوا به خوښئ . دغرب سره مینه تبادله کوي او دوینې د بهیدو د تبادلې نه به ځآن ساتي

 .وي سوله به وي او هر افغان به د وطن نه زاریږي

 وطن به وطن شي او خوشال به چمن شي ،

 ښاد به افغان شي  

 شياو خوشال به افغانستان 

 

  پای


