
 
 

 

 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۲۷/۰۵/۲۰۲۱                               عبدالغفور لېوال

               

 ږي؟ ـ په څه پوهې قومي ټیکه داران
 

  ي!وکړئ، پوښتنې ښې دپوښتنې  
 

سکټاریستي سیاست کوي، د سیاست  هغوی چې په افغانستان کې قومي، مذهبي، ژبنی، سیمه ییز او  
  .کولو لپاره بل هیڅه نه لري 

 

هغوی، چې خورا ابتدایي سیاسي سواد هم نه لري، چې د قومونو، مذهبونو، ژبو او سیمو په سره  
 جنګولو )مشري!( ونه کړي، نو څه وکړي؟  

 

 ئ: له قومي ټیکه دارانو پوښتنې وکړ
 

 ـ د افغانستان لپاره کوم اقتصادي سیستم وړاندیزوئ؟  ۱
 

 سمسورتیا، کرنې او ایکولوژیک بدالنه ځواک )پوتنشل( لري؟ ـ د افغانستان اوبه د څومره اینرژي،  ۲
 

 !ـ د خپل قوم د فولکلور و فرهنګ و مشاهیرو په اړه څلور دقیقې خبرې کړای شئ۳
 

ـ د افغانستان ټولنیز بافت او تشکل د ټولنپوهنې پر تاریخي بهیر د والړو ارونو له مخې ارزوالی  ۴
 شئ؟  

 

 ر کې د افغانستان د ژغورنې الر کومه ده؟  د سیمه ییزو سیاستونو په تناظ-۵
 

ـ له افغانستان سره د سیمې او نړۍ هېوادونه د دغه هېواد د شتمنیو، سرچینو، ستراتیژیک موقعیت  ۶
او یوبل کمزوري کولو لپاره عالقه لري، که ستا د قوم، ژبې، مذهب او سیمې له غمه مړه دي، چې  

یمې پرې  تا او پلویانو ته دې استخبارتي پیسې و وسلې درکوي، چې نور قومونه، مذهبونه، ژبې و س 
 وداړې؟  

 

 او داسې نورې پوښتنې ترې وکړئ، بیا مو خوښه چې پسې ځئ که نه؟  
 

درد دلته دی؛ تاسو ټول باور لرئ، چې دوی په دې خبرو نه پوهیږي او استخبارات یې لوبوي، خو  
بیا هم پسې روان یاست؟ هر یو به وایاست، چې موږ خو پسې روان نه یو، نو آیا پیریان پسې روان  

که د دې وطن پرګنې په همدغو مشرانو پسې روانې نه دي، نو دوی څنګه د مشرۍ دعوا کړای  دي؟  
 شي؟  

 

پوښتنې ډېرې دي، اول یې له ځانه پیل کړئ او تر ځوابونو موندلو روسته یې خپل سیاسي لیدلوری  
 ...و تګلوری وټاکئ او که نه خدای دې مل شي د وطن و د ملګرو 
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