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

          

  ۵۲/۰۲/۲۰۲۰                نپتم هللا نجیب
 
  
  

 تمالم نور او سالمت ځان
  

 :يواې  کینګ لوتر مارتین
 

 ی د  تشدد عدم وسله ځواکمن ټولو تر زموږ
 ید اړتیا  او  غوښتنه ټولو د زموږ او کیده تمه چې څنګه لکه
 چاپیلایر په دنوښت  کې واحد غښتلې په ټول او کړي اداره او تنظیم خلک لپاره بدلون د چې ده سازمان پیاوړې هغه
 .ووکړ کار ګډه په کې

 . يغورزو بام په بل د واوره بام دخپل چې داده ځانګړتیا  افغان مالمت د
 .يو بنا  سیاست جګړیز په ېي بنیاد چې وکړئ انقالب  چې ویلي  وو نه هیچا  ته افغانانو

 ناکامیو خپلو د چې کله وو. جنګ په سره ارزښتونو ټولنیزو او خلکو خپلو له ورځې لومړۍ له انقالب کال ۷۱۳۵ د
 . تسالم  ځانونه او وګڼل مالمت زبرځواکونه او ،عرب  ګاونډیان  مدستیس ولویدل، کې ډنډ په
 

 ؟ کړي بدل مسلخ په افغانانو سپیڅلو زرهاوو  د پولیګون و ا زندان چرخي پل د چې ویل چا  ته ږ مو
 .هورکړل بلنه لپاره مقام چټل د ته اردو  سور  شوروي وشرط قید بی او ومنله سرټیتې ډول هر موږ

  
  فاحشو کې غیږ په نورو او ایران ، پاکستان عربستان، ، امریکا  د لپاره ډالرو ناولو او  قدرت کاذب   خپل د موږ

 .ووګډیدل شان په سیاستوالو
 وتنو  تیر  دپرون  ننه  تر  او وشو  ښکار  ایډیالوژیو  اسالمي غیر  او  اسالمي ډول  هر  د  کې  جګړه  په  سره  کمونیزم  د  موږ

 .وورکو قربانې
  

 .هومنل غالمۍ نورو د پار په دازادۍ موږ
 

 بند ننه تر کې طاعون په مسیست پانګوال او امریکا  د خاطر په خالصون د ناروغۍ مزمن له افراط د طالبانو د موږ
 .وی پاته

  
 وخوځوو، لور په بدلون د ټولنه او ځان کې شتون په شرائطو عیني د افغانستان او وخت د چې وی دا به چاره غوره

 .ید پرمختګ او وده اقتصادي ماشین اغیزمن دلونب د
 سمي کې عمل په تیروتني لویي او وړوکې هر دی عصر پیژندني ځان او پوهې دعقل بلکه ده نه پیر مالمتیا  د نن
 .وکړ
 .ووګڼ  مالمت نور کبله له تیروتنو خپلو د کولی نشو موږ دی عصر ټکرونو او تضاد د ګټو د نړۍ نن
  

 .ئمالمتو مه لپاره تنبلۍ او ناالیقۍ تونزو،س خپلو د هیڅوک
  
 .هد بس ټکی یو لپاره افغان هوښیار د
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