
 
 

 

 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

        
 ۱۰/۱۰/۲۰۲۲              لېوال  عبدالغفور

 

 زموږ خپل مسئولیت دی ،خپل حالت بدلوند 
 
 

زموږ بدمرغي له دې پیلیږي، چې وخت، فکر، اینرژي، د زړه زور، حوصله او هر بل څه مو پر دې بوخت او  
 څه کوي؟ متمرکز دي، چې )نور( زموږ په اړه 

 

 )موږ( د موږ په اړه څه کوو؟ 
 

 .پر دې فکر نه کوو
 

لویه خبره دا شاربو، چې باجوه امریکې ته تللی، د امریکې استخباراتو په دوحه کې له پالنیو استخباراتو سره کتلي،  
 ... اروپایان هغه وایي، چینایان و روسان دغه وایي

 

 . بهرنۍ ده، خو دا هم تاسو ومنئ، چې حلالره یې کورنۍ دهزه به دا درسره ومنم، چې زموږ ستونزه 
 

 : درې فرضیې په پام کې ولرئ
 

بهرنیان یوازې او یوازې د خپلو ګټو او موخو په اړه خبرې کوي، هیڅکله زموږ د خیر لپاره څه نه وایي، ډاډه   ــ    ۱
 !اوسئ

 

شو ښندلی او هغوی مجبوروالی نه شو، چې موږ )په دغه حالت کې( د هغوی پر خبرو او پرېکړو اغېز نه   ــ  ۲
 .زموږ په اړه ښې پرېکړې وکړي

 

د خپل حالت بدلون زموږ خپل مسئولیت دی او دا تر هغو ناشونی دی، چې ټول سره په یوه محور راټول نه شو   ــ  ۳
 .او سره یو نه شو

 

  .عاملونه یې ټول پردي ديهمدا درېیم ټکی د هغې تاریخي اوږدې ربړې حل دی، چې الملونه او 
 : زه یو ځل بیا دا خبره کوم، چې راځئ د سره یو کېدو او یووالي خوځښت له دې منطق څخه راپیل کړو، چې

 

 ! موږ بهرنی دوست او کورنی دوښمن نه لرو"
 

 ".موږ یوازې بهرني همکاران او کورني مخالفین لرو او دا طبیعي دي
 

دونیا سره یوځای شوې ده، چې زموږ د تباهۍ او بربادۍ پالنونه جوړ کړي، فکر  فکر وکړئ، چې همدا اوس ټوله  
 وکړئ، چې ټول پردي زموږ دوښمن دي او له دې نړۍ مو د پوپناکولو الرې چارې سنجوي، نو باید څه وکړو؟

 

کز کړو، چې که خپل وخت، اینرژي، توان، استعدادونه، ټولیز ځواک او نیم و نیمکله شعور پر دې راغونډ او متمر
 !!!د ژغورنې یوه او یوازینۍ الر همدا ده، چې پخپله باید یو څه وکړو

 

 ! همدا موږ، هر افغان. یوځای، په خپلو امکاناتو او خپلو وسایلو سره خپل حالت بدل کړو
 شته څوک چې په دې اړه وړاندیز وکړي؟
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