
 
 

 

 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 نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
   ۲۰/۵۰/۱۲۰۲                   عبدالغفور لېوال

 

 العوام کاالنعام 
 

 بالتشبیه 
 

 : ګواکې
 

 "خلک د څارویو په شان دي"
 

دا د ترهګرو باور دی. دا یې ټولنپوهنه ده، دا یې سیاسي پوهه ده او همدا یې د سیاست کړنالر و تګالر ده. لنډه او 
  .پوهاوي وړدوی ته د 

 

 دا عوام چې د دوی له نظره ) خدای مکړه( څاروي بلل کیږي، څوک دي؟  
 استخباراتي مدرسو څخه فارغ نه وي او خلک نه وژني،    -هر هغه څوک چې د دوی په شان په ګاونډ کې له انګریزي  

 

  .هغوی عوام دي او دوی )ترهګر( خواص
 

 .عوام هم د )االنعام( حکم لري، چې خواصو یې په حق کې هرڅه کول روا دي
 

 *** 
څه مخور او فاضل لوستي مې ملګري او دوستان وو او دي. د ازرې  دشهید دکتور عبدالولي په ګډون د لوګر د ازرې  

په اړه مې چې له دوی څه اورېدلي وو، نو باور لرم، ګڼ هغه زلمیان چې بېګاه یې شهیدان کړل، په زور یا )د ثواب  
ورکړې  په نیت( په رضا به یې د دغو ترهګرو څه ډلو ته خامخا په خپلو کورونو کې د شپې تېرولو ځای او خواړه  

  .وي. خو هغوی عوام ول او عوام خود دغو خواصو په نظر کاالنعام دي، نو بېګاه یې په روژه ماتي ټول ووژل
 

 *** 
په امریکا، اروپا او نورو هېوادونو کې ناست ترهګرپلوي او په هېواد کې دننه دا ځینې عقده یي ناروغان چې ال تر  

دی او ال هم نه پوهیږي، چې ترهګر دوی ته د څارویو په سترګه  اوسه یې د )خواصو( صابون په څرمن لګېدلی نه  
ګوري، باید د لوګر له پېښې پند واخلي، چې که د ملي امنیتي ځواکونو برکت نه وي او د ترهګرو الس پرې بر شي 

  .نو اول به د خپلو همدغو ړندو عاشقانو پر مریو چاړه راتېره کړي
 

 *** 
ال خوند لېدلی و، ځکه یو مهال یې مخامخ ورته ویلي ول: زموږ تر مخې ډېر د   دا ځینو قومي سوداګرو خو یې پخوا

  .پښتو او پښتنو چیغې مه وهئ او که نه یو یو به مو په څلورالرو کې رازوړند کړو
 

 *** 
هغه عوام چې دوی ته کاالنعام ښکاري باید پوه شي، چې د ترهګرو د بیا واک ته رسېدا په خوښۍ کې به یې څوک 
اتڼ ته پرې نه ږدي، ځکه عوام د هغو لپاره مال غنیمت څاروي دي، خوښه یې چې همدا نن یې حاللویاو یا یې الندي 

  .ته ساتي
 .که یې نه منئ، د لوګر د معصومو شهیدانو څېرې مو په مخ کې دي
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