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

        
 ۴۰/۸۰/۲۲۰۲               عبدالغفور لېوال 

  

 
 موږ افغانان، هېڅ بهرنی دوست 

 

 او
 

 !هېڅ کورنی دوښمن نه لرو 
 

بدو زمانو یوه ښه پایله وزېږوله، موږ ډېر یو بل وځورول او وځورېدو، خو ټول یوې عجیبې پایلې  
 ې: ورسېدو، داسې پایلې ته چته  

 

 !موږ افغانان، هېڅ بهرنی دوست او هېڅ کورنی دوښمن نه لرو 
 

د دین، عقیدې، ایډیولوژۍ، ډالرو، وسلو، مدرسو، مهاجرتونو، امت، ګډ قوم، ګډ مذهب، ګډې ژبې،  
 . دیموکراسۍ، تروریزم او... ټولې دوستۍ دروغجنې وې او دي 

 

همدې ورځو کې وه، د اسالمي ورورګلوۍ برادرانو هم د توپ خولې ته  روستۍ ازمویینه یې هم په 
  .وتړلو، د دیموکراسۍ او سوسیالیزم دیوانو او خدایګوټو خو وخته ال پر نیمه الره پریښي وو 

له شرم و غیرته به یې ویالی نه شو، خو زه باور لرم، چې په پردیو تر ټولو د زړه له کومي خرڅ  
 !ړه کې دا منلې ده، چې )خارجي دوست( نه شته شوي افغان هم اوس په ز

 

اوس دې نو دا هم ومنو، چې داخلي دوښمن هم نه شته، یوازې داخلي مخالفان به لرو، چې دا طبیعي  
ده، هر هغه څوک چې ما غوندې فکر نه کوي، زما داخلي مخالف دی او دا ضرور هم نه ده، چې  

 . ټول دې ما غوندې فکر وکړي
 

 . چې و منلې، د افغانستان ستونزه حل شوې بوله بس دغه برخې مو 
موږ د پردیو لپاره پریمانه سره ووژل، ورټل و مو ښکنځل، یو د بل پر خور و مور و ښځه دومره  
احمقانه وروبلوسېدو، چې خپله خور و لور و باعزته مېرمنې مو هم د سیاست په بازار کې لیالم  

 . کړې
 

کافر پردي والړل، د عقیدې پردي مو راوستل، د عقیدې پردي یې راووژل، نور راغلل... او موږ  
په دې تللو راتللو کې یو بل ووژل، و مو ښکنځل، خو خپلو سکنیو پردیو هم په لستوڼو کې چړې  

 راته ساتلې وې، تېره ورځ مو ولیدل، چې څه پېښ شول؟  
 

 بیا مې پوښتئ، چې حلالره څه ده؟  
 

 : ته وایم یېدر
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 . وخت یې دی، چې په یوه لوی سراسري ملي ټغر سره راټول شو
 

 . وخت یې دی، چې اعتراف وکړو 
  :په خپلو زړونو کې خو سره پوه یو، خو راځئ، په ښه جرئت، سپینه مامدینه چیغه وکړو، چې

 !موږ خارجي دوست او داخلي دوښمن نه لرو 
 

 ...بد ترین افغان تر بهترین خارجي غوره دی 
ړ کتاب، حجرې، مدرسې انډیوال، د ډالرو، شرابو او نایټ کلپونو  ېـقلعۀ اسالم، مهد دیموکراسي، د ژ 

 "!ملګري ټول په خپلو ګټو پسې دي او "هیڅ پیشو د خدای لپاره موږک نه نیسي
 

 !بس همدا ومنئ او ویې وایئ، د ملي ربړې حل او پای له ما وغواړئ 
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