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  2 تر 1  له:رهدپاڼو شمي

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ،  دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده: يادښت 

  

  2017/ 3/ 24محمدآصف خواتی                                                                         

   س�مت، نور م�متږمو

 

 کارپوھانو اسيي په پرده دسونيزيلوټ د@ملونو په ھکله دني دافغانستان دروان ناورې چکله

 ،خپل انونهځ یرډي رشوځيننواوارزونوته  شکوالوي اولونکوڅيړ دېوکي رسنندونواوپهګرڅ استوالوياوس

 د وادي دھاستوالي کله دوه افغان سې داچاي. يګڼ اوحکومتونه س�مت، اونور م�مت وندونهګ وندهړا

 ې چييږ ته رسی پاندونوګرڅ ې پديې مشاجره به يړ پرمخ وګالوډي  هړ  د@ملونوپه اېزي غمېروان

 ېوازي واوبل بد او م�مت  هښ ، داحکومت يې نيوته خا اوته تور، زه صادق اني اوته بد، زه سپهښزه 

  .ۍ داي و استوالي پ�ني سېوازياو

 ژبه ونه مومي ھره هګډ سره وبلي اندي له ڼ رون افغاې  چدلييرزګ سبب ې ددونهيځ درولډ دا

ا  خ�ف رووبلي په شان دري شي اودتې پاتساري اېلوکډوي شي ، په خپلوکوچنې پاتيځ پخپل پخواني درلهډ

. يې اوته تورني زه سپې داده چاھمي بيې موخه ې چويګ ولېاپټ وبلي ، پروسيي پرمخ غاتياونارواتبل

 اوافغان ېواکمنځ ، ړېاوي پې چیاځ پرې ددېلډ اسييوادسي دھې چنوي وږمو.  راغلهلوډ ويخبره دکوچن

  . سيي نهڼ قومي باي اويړلواوډ ويشموله شي په کوچن

 وو مونهي اس�مي ستر تنظتي حزب اس�مي اوجمعېمونوکيط په جھادي تنې مخکېزي لسۍدر

 خهڅ دشلووندګ کيات د افغانستان دخلق دموکریپرون.  شوي ديشليلووډ په مختلفو ېلډ هړخونن دادوا

 ارهګ وزوهي دکوپرتهړي دکوموسازماني ايې اوستره برخه ۍ دی شوشلي وروي وچوجزوياتوکوچنيپه ز

 چاد پخواني پاچا اوسردارمحمدداود ېشپژ اوه کاله مخک.  کويدارهونني دخپلوخلکودبدمرغرڅي کرپهښل

 ې ددېشني اووۍ بندلهډ ولډدا.ۍ ستونزمن نه دکي خونن سبا داتفکی کولی نشواکيانوتفکيدپلو

 ۍني دادخواشې ده چوانيرګ سره @س چيکړ ژور معنوي کوهي منوره برخه  دوادي دھې دي چیکارندوښ

 دمھالږ دروان اوهګډ په ې نشول چهګ جوې اندي ددڼ افغان روې چييښ ايداب. ۍ دتي واقعخيوتري ړو

 ړۍن .يړ فکر اوعمل وکحدانه اومتيړکړ جووندګ اسييوسترسي وشي،ي دکابو کولو لپاره سره چيکړک

  .  ی مثبت بدلون رانغېنوکړ فکرونو اوکافغانانوپهږ ده خوزموې اوبدلون کرييپه تغ

 وطن نلري او ايپرولتار.  مسئله نده طرحه ستمونويادي س اقتصاسي،ي د مختلفوسې کړۍنن په ن

 لهړ پورته کهګټ ېتر سترودولتونوولډ هڅ ې چندشولګرڅ ته ولوټ شعارونه کليښ ژنيي نه پېاس�م پول

 ھم اي بېسره لد. اوهړ واوالهډ کنوادپهي خپل ھېز@نديستونکوشعارونوتراغيراي تې  افغانانو ددرهياوپه ت

 ګړې وحشي ج- ړۍ دخونې په نامه په افغانستان کې اودترور سره دمبارززميباللوګ دې چييږ کدليل

 زده خهڅ کلن روان ناتارتيښلوڅواددي اندي دخپل ھڼافغان رو. يځيږ سوېاورونه بل دي اوافغانان پک

 اندي  ڼافغان رو. شيي اودوي وږ په مووادوالي حا@توپه شان خپل ھې مخکيړۍ پېمي  او دنهګړ ونهړک

 په منښ ته ددېلډ ې اودمخالف نظرخاوند اوبليګڼ پردي یدھماغه پروني واکمن تفکر له امله، دو

  . يګڼ مت او س�ني سپانځ توراو م�مت ، ی دووريګ هګستر

 د ېولنټ ھم دا اضداد اومخالفتونه دې کولنوټ په بشري ې چی اندي دانشي درک کولڼ رولهډدا

 ې شو چیلي شکه ولهيوروبګ ته وشيو ) ی او دوږمو(  د ې ھمدږکه مو.  اوتکامل @ملونه ديګپرمخت



  
 

 

  2تر 2  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  ې ھغاي ېد دواديد ھ. وړاي ووې پرھغې ماضي نلري چيي حکومت ط�ويدشاه امان هللا وروسته مو 

 ې زولنبي،ي پالنه اوعوامفری سره داختناق اواستبداد، رکود او جمود، فساد اواخت�ص ، پردیواکمن

دنني دوه سري .  ديېلړ تګړې ، انارشي اوجکاريي اوبهږ ، لوعدالتيي اوب قانونيې ، بېاووژن

 مو ېوادکي په ھې چۍنددګرڅ ته ولوټ خبره شپژسري اواوه سري حکومت حال اواحوال نوپهځياود

 دخپل ی اندڼله بده مرغه افغان رو. ۍ روان دوغوبلي اوپردوړي کييايمارانو،مافټ مارانو، لوهګړدج

 په ني،ي  نه وې راتلونکندهګرڅ بدمرغي اوناېدونکياتي اودخپلو خلکو زتي وضعکډ  له شرمهی ننواديھ

 منښ دلهډ خاوند اوبله ظر ، دمخالف نشيي اودوي وږ اندي په موڼ بابو@ووشخوندوھي ، روويپرون

 شته و،يږ کشلي ولوډ زهي اغېوبي @ به په کوچنو،ړ ونکهښ تفکراوچلند سره مخه ولډ ېکه دھمد . يګڼ

 عملګډ فکراوهړ دوتلو په اخهڅ ګړې جړۍ خونې د روانې چیاځ پرې او ددييږاتي به @ زونهنټوا

 اونور تور اوم�مت ثابت وس�مت اني او ھمفکران  سپلهډ خپله ولډ هڅ ې به کوو چېلځ ېوھلړوک

  . وړک

 نيدس�مت اوم�مت، سپ.  دههڅ دس�مت او  م�مت ثابتول ناکامه ھناووسرهي اووکنويپه ل

 .  دندهاستوالي اوسکوالي نه دلۍ کاردخيتار او تورپه ھکله قضاوت د خلکواو

 یپا

 

 

 

 


