
 
 

 

 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

        
                                                  ۵۲/۴۰/۲۰۲۱                           ېوالل عبدالغفور

   

 شئ! ولټ سره را زمی پرافغان
 

په وړاندې   د پانګوالۍ د ښامار  اېنترنیشنلیزم  پېړۍ له هغې زمانې تېریږي، چې چپي  څه کم دوه 
  .راوپنځېده او ورو ورو یې په نړیوال کچ ورسره سیالي پیل کړه

 

ظاهراً، د سړې جګړې له پایته رسېدا روسته، چپي اېنترنیشنلیزم دړې وړې شو. درېیمه نړۍ )روسته  
پاتې هېوادونه( د پانګوالو زبېښاکي ځواکونو ترحم ته پاتې شوه او زبېښاک هم په پوره اشتها ورته  

جهالت، ولږه، وزګاري، خپلمنځي شخړو، دیني افراطیت، قومي دوښمنیو او پرزمکنیو  رامخه کړه. په  
شخړو یې سره اخته کړل. په دې پار، چې له پښو یې وغورځوي او بیا یې پانګوال ښامار له سرچینو  

  .سره یوځای له کومي تېر کړي
 

خپلو ملتونو په یو الس    په دې منځ کې یو شمېر هېوادونو، چې پیاوړي ملي بنسټونه یې درلودل، د 
کولو سره وکړای شول د پانګوالي زبېښاک مخې ته ودرېږي، خو کمزوري ملتونه یې تر پښو الندې  

  .دل کړل
 

چین، روسیې، هیندوستان او ان مصر ځانونه وژغورل، خو عراق، سوریه، لیبیا او څه نور هېوادونه  
  .یې دړې وړې کړل

 

د   افغانستان  د  نړیوال وضعیت،  او  دغه  حالت  ټولنیز  پاشلي  دننه  افغانستان  نیتونو،  تورو  ګاونډیو 
خپلسریو ته په پام، یوې دورې پیاوړې ملتپالنې ته اړتیا ده، چې افغان و افغانستان یې په محور کې  

  .وي او افغانان رهبري کړي 
 

  - ې د ملي  دا ملتپالنه هم یوازې د فیسبوکي لیکنو، شعارونو، احساساتو او چیغو تر بریده نه، بلک
سازماني انسجام، تشکل او جبهه یې ځواک د رامنځته کولو په بڼه کې باید عملي شي. ولس ته باید  
ملي رهبري جوړه شي او له دغه ګډوډ وضعیته یې وباسي. دا هم مه هېروئ، چې ملي رهبري له  

  .بېروکراتیکې دولتي رهبرۍ سره توپیر لري 
 

شي؟ همدا تاسو چې غواړئ، د مشر و مشري په اړه  دا پوښتنه هم مه کوئ، چې څوک رامخکې  
  !پوښتنه وکړئ، پوه شئ، چې بل څوک نه شته، باید همدا تاسو مخکې شئ

 

دا هم مه هېروئ، چې دولتونو ته په تمه کېناستل نه ښایي، ځکه دولتونه دا کار کړالی نه شي، بلکې  
باید په صحنه  دا کار  یوه برخه ګرځېدلی شي.  لویې ملي جبهې  او روښانفکره    د  کې فعال ځوان 

 .جریانونه او شخصیتونه وکړي
 

 ! دا ته چې دغه کرښې لولې، کړالی یې شې، بس رامخکې شه، هو همدا ته
 

 شئ!  ول ټسره را  زم یپرافغان
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