AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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نجیب هللا پتمن

ځان سالمت او نور مالمت
مارتین لوتر کینګ واېي:
زموږ تر ټولو ځواکمن وسله عدم تشدد دی
لکه څنګه چې تمه کیده او زموږ د ټولو غوښتنه او اړتیا دی
هغه پیاوړې سازمان ده چې د بدلون لپاره خلک تنظیم او اداره کړي او ټول په غښتلې واحد کې دنوښت په چاپیلایر
کې په ګډه کار وکړو.
د مالمت افغان ځانګړتیا داده چې دخپل بام واوره د بل په بام غورزوي .
افغانانو ته هیچا نه وو ویلي چې انقالب وکړئ چې بنیاد ېي په جګړیز سیاست بنا وي.
د  ۱۳۵۷کال انقالب له لومړۍ ورځې له خپلو خلکو او ټولنیزو ارزښتونو سره په جنګ وو .کله چې د خپلو ناکامیو
په ډنډ کې ولویدل ،سمدستی ګاونډیان ،عرب او زبرځواکونه مالمت وګڼل او ځانونه سالمت .
مو ږ ته چا ویل چې د پل چرخي زندان ا و پولیګون د زرهاوو سپیڅلو افغانانو په مسلخ بدل کړي ؟
موږ هر ډول سرټیتې ومنله او بی قید وشرط شوروي سور اردو ته د چټل مقام لپاره بلنه ورکړله.
موږ د خپل کاذب قدرت او ناولو ډالرو لپاره د امریکا  ،عربستان ،پاکستان  ،ایران او نورو په غیږ کې فاحشو
سیاستوالو په شان وګډیدلو.
موږ د کمونیزم سره په جګړه کې د هر ډول اسالمي او غیر اسالمي ایډیالوژیو ښکار شوو او تر ننه دپرون تیر وتنو
قربانې ورکوو.
موږ دازادۍ په پار د نورو غالمۍ ومنله.
موږ د طالبانو د افراط له مزمن ناروغۍ د خالصون په خاطر د امریکا او پانګوال سیستم په طاعون کې تر ننه بند
پاته یو.
غوره چاره به دا وی چې د وخت او افغانستان د عیني شرائطو په شتون کې ځان او ټولنه د بدلون په لور وخوځوو،
د بدلون اغیزمن ماشین اقتصادي وده او پرمختګ دی.
نن د مالمتیا پیر نه ده بلکه دعقل پوهې او ځان پیژندني عصر دی هر وړوکې او لویي تیروتني په عمل کې سمي
کړو.
نن نړۍ د ګټو د تضاد او ټکرونو عصر دی موږ نشو کولی د خپلو تیروتنو له کبله نور مالمت وګڼو.
هیڅوک د خپلو ستونزو ،ناالیقۍ او تنبلۍ لپاره مه مالمتوئ.
د هوښیار افغان لپاره یو ټکی بس ده.

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

