
 
 

 

 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

 
    ۹۲/۶۰/۱۲۲۰               لېوال  عبدالغفور

  

 

 څه کوالی شو؟ 
 
 
 . تل درته وایم، چې موږ له پېښو دېرش کاله شاته پاتې یو  
 

 څه ته لولئ؟  د جنرال حمید ګل، ډګروال یوسف و کرنیل امام خاطرات 
 

 ژوندی برحاله وزیر داخله یې په بغارو درته وایي، چې:  
 

هو همدلته دي، وسله ورکوم، روزم یې، زما د ګټو لپاره جنګیږي، روغتون و هدیره یې ال همدلته  
 ده، کورنۍ یې ټولې راسره ګروګان دي، د هستوګنې د سیمو نومونه یې درته اخلي او وایي:  

 

 او ښځې درګرده دروژنم، څه کوالی شې؟   زما د لوطي مفتیانو په فتوا دې ماشومان
 

 الس دې خالص،  
 

 !توره دې تېره
 

 . اصلي پوښتنه د مداخلې یا نه مداخلې نه ده، چې ته یې په )تلک خرس( استخباراتنامه کې لټوې 
 

 پوښتنه د دې ده، چې:  
 

 دا هرڅه نرغوندې کوي، راځئ وګورو، د یوه ملت په توګه څه کوالی شو؟ 
 

مر مو د تورو او ټوپکو دروغجنې الپې وهلي، خو اوس یې د دین په منتر  یو داسې ملت، چې ټول ع
 . داسې زبون کړي یو، چې ځان خوځوالی ال نه شو 

 

 ! : کافر او سیکوالر شوېاو که وخوځېدو، نو د لواطتکاره مفتیانو په ژبه 
 

   کوالی شو؟ بابواللې به نه شاربو، د یوه ملت په حیث دوهمې پوښتنې ته ځواب موندل بویه، چې څه  
 

 د وزیر داخله خبرې خو به دروغ نه وي؟  
 

 هغه خو به سیکوالر و کومونیست نه وي؟  
 

 !خو د قلعۀ اسالم زړه دی زړه   هغه
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