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    ۰۱/۰۱/۱۲۲۰                 ن پتم هللا نجیب
  

 

 ب خو پاچاهۍ د او  افغانان
 

 يد کسان  وړ باور  د لږ ډیر پاچاهان  نوی
 
 
 .يد کسان وړ باور د لږ  ډیر چې دي پاچاهان نوی سیاستوال راپدیخوا کلونو څلویشتو تیرو له کی افغانستان په 
 

 : ېوای کینګ لوتر مارتین
 

 خاپوړو   په ګرزیدالی, شی نه چابک که  واخله,  ګامونه چټک کوالی, شی  نه منډه که  واخله,  منډه شی,  نه  الوتلي که»
 «.هوخوځیږ

 

 حکم   ماشومانو  خپلو  په   هم   پالر  بلکه   سیاستوال  یوازې  نه  کې   وخت  اوس  وو,  خوب  وخت  یو  دا   وای,  پاچا  کاشکې
 .يچلو

 

 سر  د  ته  مامورینو  الندی  الس  تر  خپل  ،امران  ګوري  سترګو  په  خدمتګارو  د  ته  میرمنو  څلورو  خپلو  میړه  نارینه  افغان
 .يکو امر شورولو په
 

 .يهیرو بواسیر خپل او  ليبو تخت پاچاهۍ د چوکۍ زړه خپله مامورین  حکومتي
  څوک    که   او  اوري  نه  څوک   به  راډیو  سی -  بی-  بی  چې   وکړ  امر   واکمن  دموکرات   یو  چې  دی  یاد  په   ښه   می  وخت  یو
  مامورین  ژمن  راډیو  سی-  بی-  بی   د  پیروان   یي  اوس  وی   زندان  بدنام  پلچرخي   د  به  ځای  هغه   د   شو  تورن  اوریدلو   په  یي
 .يد
 

 .يد غالمان مطیع یې  اکثریت او وو پاچاهان کی دربارونو په ډله وړوکې حاکمانو د ېک کلونو5000 وروستیو په
 

 ځانونه   کې  انقالبونو  په   کړي,  پورته  غږ   اعتراض  د  خالف  پر  واکمنانو  مستبدو  د  ډلو  خلکو  د  کې   اوږدو  په  دتاریخ
 ځانونو د ډلي ډلي خلک دا هم ېک مبارزه په قدرت د بیا ډله دا کینوي, ګدۍ په قدرت د ډله وړوکې کړي.یوه قرباني

 .يوګرزو مطیع او تابع
 

  کې   تلکه  په   واک  خپل  د  واکمنان  مستبد  دی,   اصل  منلي  یو  راپدیخوا  زمانې  پخوا  ډیری  له  مساوات  عدم  او  نابرابري
 .يچلونوځورو  ډول ډول په او قربانیان کمزوري

 

 ممحکو او مثال ژوندي خوب واکمنۍ دوی د  چې ځکه کیږي, ستایل تل مشران ځواکمن
 .يګڼ محکوم او ټیټ خلک

 

  سره   کړاونو  ټولو  له   ولسونه   محکوم  مني,  توګه  په   قانون  د  خلکو  په  واک  خپل   کې  ژوند  خصوصی   خپل  په  واکمنان
 .يوکړ درناوۍ او ومني سترګو ړندو په حاکمیت مطلق واکمن د باید

 

 ه کول پورته سره له توګه  په درناوي د  خولۍ سر د خلکو  محکومو به کې زمانو پخوا په
 .هو  نښه ثبوت د درناوي ته پاچا  به دا ټیټیدل هب ته پښو پاچا د او
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  وزن   تله   په   موقف  سیاسی  او   مقام  د  کیفیت  اړیکو  منځ  تر   خلکو  الندی  الس  تر   او  واکمنو  افغان  د   کې  وخت  اوس
 .يکیږ

 

  لږ  کې  مسلک  سیاسي  خپل   په   دوي  کړي   نصب  خوښه  پخپله   ځانونه  کې  ماڼیو  په  پاچاهي  د   ځانونه  سیاستوالو  افغان
 .يلر  وړتیا  زیات  کې  مسلک  په  سیاستوال  تر  نرس  او  ښوونکی  ,  هنرمند  دسینما  پوه,  ساینس  ډاکتر,  طب  د  لري.  اوړتی

 

  ،  وکړه  خرچه  ډالر   دومره  کالیو  بیه  ګران   خپلو  په  کې  کلونو  شلو  په   واکمن  جهادی  دموکرات  یو  زموږ  بیلګه  ژوندی
  پنځه   او  کول  کار  عزتمن  پکی  میرمنو  کونډو  سوه  هپنځ  به   اوس  وای  شوی  جوړه  فابریکه  یوه  پیسو  پدغو  چیرې  که

 .هخوړل ډوډۍ  حالله ګټلې السونو خپل په به غړو کورنیو اړمنو سوه
 

  نه   مینه  چندان   سره  سیاست  له   توګه  عنعنوی  په  او   ویني  لږ   ډیر  خوب  پاچاهۍ  د   ښځې  چې   ده  نه  خبره  حیرانتیا  د   دا
 .يکو

 

  کیناستل  چوکۍ په واک د  چی کله ورکوي, ژمني کاذبي ته خلکو ستوالسیا افغان کې  بازار په سیاست د  ورځې نن د
 .يکړ الندی پښو تر ژمني ټولي

 

 مکړ تبادله پترولو لیتر یو په اوبه لیتر یو  افغانستان د به زه وټاکی استازې خپل ما تاسو چیرې که
 

 .يد کسان وړ باور د  لږ ډیر چې  دي پاچاهان نوی سیاستوال توګه پدی
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