
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.نپه 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
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۱۱/۱۰/۲۰۲۱                                                                          افغان  ونیمها

 ...به آدرس مسلم شیرزاد ،رزاق مامون ،لطیف پدرام، و
 

اگر با نفرت پراگنی های تان من کشته شوم آیا  

   افغانستان آباد میشود ؟ 

 آیا جنگ ختم میگردد؟ 

   آیا نظام تغییر میکند ؟ 

آقایان منتقد یکبار بیایید از نزدیک زیر اداره امارت  

اسالمی برنامه تهیه کنید بعدا از دل من آگاه خواهید  

  شد 

   چرا نمیدانید 

 نظامی تغییر کرده دیگر جمهوری اسالمی نیست 

 نظام امارت است 

هانیان  مایک و کمره زاویه های پنهان این نظام جدید را نیز به شما و ج بگذارید با استفاده از 

   نشان دهم

 من وقتی در یک والیت سفر میکنم میبینم جنگ نیست 

 امنیت تامین است 

   اما مردم ترس دارند 

   کوچ میکنند 

  از بیکاری و قیمتی شکای دارند 

   مگر چنین چیزی را پخش نکردم ؟ 

 وقتی امنیت تامین است من چگونه نشان دهم که جنگ است ؟ 

   د من چیگونه نشان دهم که مردم شکایت ندارد ؟وقتی بیکاری است و مردم شکایت دارن

   انصاف داشته باشید 

   با ریختن خون من شما بجای نمیرسید 
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   وقتی جوانان احساساتی را تحریک میکنید 

اگر روزی در جای کشته شوم مسوول مرگ من شماهای هستید که فضای رسانه ایی نفرت  

 . ر پیش هللا شکایت خواهم خواهم کرد پراگنی میکنید و من خونم را نمیبخشم و در روز محش 
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