
 
 

 

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

        
 ۰۳/۸۰/۲۰۲۱                  عبدالغفور لېوال 

                   
 

 سباوون نږدې دی 
 
 

د ترهګرو پوځي ځواک هېڅ اهمیت و ارزښت نه لري. د هغوی ماته)شکست( له هغه زمان و مکانه پیل شو، چې د  
  .ورړنګ شو Narrative استخباراتو جعل کړی ایډیولوژیک روایتجګړې لپاره یې 

  :دغه روایت ته استخباراتي مدرسو الندې بنسټونه جعل کړي ول
 

 ـ اشغال،  
 

د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره دا کیسه پای ته ورسېده. د امریکایانو ساتنه او د مسلمان افغان قتل عام یې دا ادعا ور  
  .شنډه کړه

 

 دین، ـ 
 

ټول پوهیږي، چې په خپل قساوت، وحشت، غال، بې ناموسۍ او ویجاړۍ سره ترهګر تر هر بل کافر ځواکه د اسالم  
  .په ضد دي

 

  .هغه ورځې تاسو ټول وینئ، چې نور نو هېڅ افغان له تکفیر څخه نه ویریږي
 ـ قوم، 

 

تاریخي ترینو دوښمنو، الهوري تورلینګیو، ته   د ملتپالو پښتنو په وړاندې د ترهګرو سپک چلند له یوې خوا، د پښتنو
د دوی سپي سپي کېدل او همدا راز له تاجیکستان، اوزبیکیستان، عربو، چین و چیچین څخه د جالدانو ملګرتیا یې دا  

  .زبات کړه، چې د ټول تاریخ په اوږدو کې تر هربل دوښمنه دوی زیات افغان او افغانیت ته زیان ورساوه
 

هللا اکبر! چیغو او د ټولو ښارمېشتو افغانانو کرکې وښوده، چې ترهګر د وحشي ترین او بدوي ترین د هراتیانو د  
متحجر لښکر په توګه پېژندل شوی دی. متمدن افغانان پوه دي، چې د منځنیو پېړیو د صلیبي لښکرو په شان به یې 

  .لومړی کار د عقایدو تفتیش او عاموژنه وي
 

استخباراتو پیسې او وسلې ورکړې، خو روایت یې ورته بیخي مسخره، سولېدلی او ماتېدونکی جوړ کړ. دا ګاونډیو  
  .دی، ترهګر د )مانا( او )ارزښتونو( له پلوه لوڅ لپړ پر ډګر والړ دي. هغه د ګاونډ ورجوړ کړی لُنګ ترې ښوییدلی

رې ماتې چاره کېدالی شي، خو که څوک د ترهګر د خلکو په ذهنونو، زړونو او عواطفو کې مات شوي دي. د ه
  .ټول ملت په زړونو او ذهنونو کې مات شي، بیا نو کیسه خالصه ده

 

که داسې یې نه ګڼئ، نو یو څوک چې ځان ته فقط انسان یا افغان وایي، نو د دوی له یوه مانیز یا ارزښتي شعار څخه  
 !لویدیز میشتي ترهګرپلو یې هم ورسرهدې په منطقي استدالل دفاع وکړي، دا یې ګز دا یې میدان!  

 

 بس څه نور درېدل و مقاومت په کار دی،
 

 !سباوون نږدې دی او د آزادۍ لمر راختونکی
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