
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
                                                   ۲۲/۶۰/۲۰۲۱                         نعمان دوست  
  

 ؟ ک میدان که ورد
 

 سر اختالف امه پرد یو والیت د ن 
 

وردک والیت کې تړل -له میاشتو راهیسې د بریښنایي تذکرې په څېر د یوې مهمې ملي پروسې د ویش لړۍ میدان
 .شوې

 

 .دا نه د کوپارو دسیسه ده ، نه د نورو قومونو. خبره دا ده چې د دې والیت شریف خلک د والیت په نوم نه جوړیږي
 .سړی د خپل قام بدبختۍ ته خپه شي؛ چې په څه وړو وړو اختالفونو غټ غټ فرصتونه له السه ورکوي

 

   ښه،
 

 ې ملي شتمنۍ به بیرته روغې شي؟ که دا نوم بدل شي ته وا د چک ، سید اباد ، جغتو ... ویجاړې شو
 

 کنډر کورونه به بیرته ودان شي؟ سوزیدلي بازارونه به بیرته رونق پیدا کړي؟
 

 نو میالی غازي محد جان خان به بېرته را ژوندی شي؟  ته وا،
 

 ښه، 
 

ه بیرته که دا نوم بدل شي، ته وا د نرخ او جلریز سوزیدلې درې به بیرته سمسورې شي؟ نړیدلي پلونه او پلچکونه ب
 و رغیږي؟ په بمونو کنډوکپر سړکونه به بیرته خپل لومړي حالت ته وګرځي؟

 

ډاکټر صیب وکیل غوندې نومیالی انسان به بیرته له خاورو راپورته شي؟ له هدیرو به ځوانان بیرته خپلو کورونو ته 
   راستانه شي؟

 

 نو بوخت شي؟په لټه ستړي ستومانه ځوانان به ، په کارو د دې ښایسته والیت د کار
 ..؟ او.

 

 ، د خدای خاطر وکړئ؛ سیمه له ډېرو سترو ګواښونو سره مخ ده. ډېر څه مو له السه ورکړي
 .په دې وړو او بې مانا خبرو د دې محروم، جنګ ځپلي او درپه دره والیت فرصتونه مه ضایع کوئ  

 

نو خبرې وکړو. د ملي شخصیتونو په پریږدئ چې موږ ستاسو د خوږو مڼو ، الو بالو، ګیالسو، شفتالو او...په خوندو
 .کارنامو مو له ویاړه ډک بحثونه وکړو

 

 .اوس خو ستاسو دې اختالف ته موږ هم زړه خورو
   لږ فکر وکړئ؛

 

 .د نوم تغییرات هیڅ درد نه دوا کوي
 

 .وکړي  پریږدئ چې د دې والیت ټول شریف او درانه ولسونه د پخوا په څیر له اختالفه لرې ، په مینه او محبت ژوند
 

 یدرناو
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