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 !«ده لګیا غال په ورځ رڼا  په امریکا»
 
 

 : چی لیکلی  پاڼه  فیسبوک  خپل  په ارینزی  وحیدی  لور  زما
 

 « !ده لګیا  غال په   ورځ رڼا  په   امریکا»
 

  کومی   لری.   اړخونه   استخباراتی   او   پیچلی   ډیر  بریدنه  ۱۱ سپتمبر   د   امریکا   په   چی   ده   دا  خبره   ریښتیا 
  په   ولری.   کودونه   بنسټونو   خفیه   ډیرو   د   باید   ننوځی،  ته   سیمو   ممنوعه   کی،  هیواد   دی   په   چی   الوتکی 

  مصر،   ډیر(،   )   سعودی  د   ټول   خو   عاملین  هغه  و،  بهرنی   برید   دا   چی  ومنو  دا  حتی   که  صورت   هر
  تاوان   باید   ولی  خلک  ځپلی   جګړو   او   بیوزله  افغانستان  د   یی  اوس  وو.  عرب   اماراتو   احتماال  او   لبنان

 ورکړی؟ 
 

  خلکو   په  دلته  یی  کاله   شل  او  وکړ  تیری   پوځی  افغانستان  په  لومړی  کی  غچ  په   برید   هغه   د   امریکا
  کسان   مدنی  او  تنظیمی  بیوطنه  او   غلط  فاسد،  غاصب،  غله،  داسی  یی  دلته  او   واورول  هبمون   او   اورونه

  ارمانونو   او هیلو  د   خلکو  د  او  نوامیسو   ملی تاریخ،  وطن،   جهاد، عقیدی،   دین،  د   چی ورسول  ته  واک 
  دولت   فاسد   درجه  لومړی   د   یی  ته  هیواد   دی  او   پاللی  و  ګټی   تنظیمی  او  شخصی   خپلی  یی،  ځای  په

 اښه. وب ویاړ 
 

  دی   د   اوس  بایدن  مستر   ده.   خوړلی  ماتی   نره  په   ښه   دلته  شریکانو  او  امریکا  چی   ده  خبره   ښکاره
  چی   ویشی   کورنیو   هغه   په  احتماال  یی  پیسی  او  اخلی  څخه   خلکو   له  افغانستان   د   کسات   ماتی   تاریخی
 لری.  نه  ونډه   هیڅ  کی بدمرغئ په   یی افغانان 

 

  یو   عبرت   او پند  د   ابده تر  کی تاریخ په امریکا د  به  ماته  دا سمیدالی، شی  نه  هڅو دی په  غرور مات 
  یو   چی   ږدی   نه   پری   او   ووایی   (   نه   )  ته   فضیحت   اخالقی   دی   باید   اوس   خلک  امریکا   د   خو  وی؛   فصل

 وکړی!   غال  ورځ  رڼا  په او  جوړ  پیغور او  شرم  تاریخی   بل  ته  دوی  ولسمشر  ا عاطفی   بی
  

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf

