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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۷۱/۷۱/۶۷۷۲          آصفي خوشحال
 

 مردم بینای خود کور
 یو؟ بینا ته نورو ړانده، ته ځان ولې مونږ

 

 طیب ولسمشر چې وکړه، کودتا کې حال داسې په افسرانو لوړپوړو او جنراالنو شمېر یو پوځ د ترکیې د شپه تېره
 غږ خلکو پر الرې له ویډیو موبایل د اردوغان چې شوه، ناکامه هغه له وروسته کودتا دغه و؛ بهر هېواده له اردوغان

 ټولنیزي د ګهتو ځانګړي په افغانان سم سره خپرېدلو خبر د کودتا د ترکیې د. راپاڅېږي ضد پر کودتاچیانو د چې وکړ،
 اناردوغ د چا کړل، پیل تبلیغات مالتړ په کودتاچیانو د چا او مالتړ په اردوغان د چا شول، هیښ کاروونکي میډیا

 یې چا وا کولې دعاګانې مالتړ په حکومت د اردوغان د چا بیرغ، ترکیې د چا او ولګول پروفایلونو خپلو په انځورونه
 خیر یڅه یې ته افغانستان چې موضوع بهرنۍ یوه په افغانان ټول کې ټوله په خو. دعاګانې لپاره پرځولو د حکومت د

 .شول وویشل سره رسیږي؛ نه

 دې هل بلکې رسوي ځانونه ته جنازې چا بل د او پریږدي تخته په مړي خپل افغانان یوشمیر چې دی نه ځل لومړی دا
 ر،رهب خپل تل افغانانو شمیر یو زمونږ. دي شوي پاشل سره ګوندونو او اشخاصو پر هیوادونو پردیو د هم وړاندې

 تونه،ارزښ ملي خپل بیرغ، خپل هویت، خپل نښان، ملي خپل امنیت، ملي خپل ګټې، ملي خپلې قانون، اساسي خپل
. يد کړي ثابت وفاداره ځانونه مو ته نورو او غورځولې پامه له بشپړتیا ځمکنۍ خپله او نظام خپل غرور، ملي خپل

 ليم خپل پوهیږئ تاسې وي؟ غړیدلې سترګې مو لپاره نورو د او اوسو و ړانده لپاره ځان خپل د چې لري معنا څه دا

 لري؟ معنا څه کول پورته بیرغونه نورو د او هیرول قانون او نظام هویت،
 ليم د ته کار دغه وټومبي؛ پروفایل په انځورونه مشرانو د هیواد بل د یا هیواد بل د څوک که کې هیوادونو نورو په

 ایلپروف خپل پر انځور ولسمشر د هېواد بل د چې ته چا هغه ترکان کې؛ ترکیه همدې په. ګوري سترګه په خیانت
 یو هورت به ال بلکې لري نه اړتیا ته همدردۍ افغانانو د ترکیه اصالا . بولي یې شرمېدلی او سپک خاین، ولګوي؛

 افغانان چې ده هن ترکیه یوازې. شي څرګند توګه په خلکو خاینو ته ګټو ملي خپلو او قانونه بې فرهنګه، بې شمیرافغانان

. یسين لمانځغونډې مشرانو د هیوادونو نورو د چې شته هم خلک داسې دلته بلکې شول؛ وویشل ډلو دوه په سر پر یې
 ځینو هل پاکستان د دلته. کیږي ورکول شعارونه یې مالتړ په او کیږي لمانځل جوړیږي، جشنواره لپاره خمینې د دلته

 .کیږي لمانځل یې ورځې او کیږي قدرداني خلکو
 خپلې د اړوند پیښې او سیمې چا، یو د چې شي کولی څوک هر دی، حق انسان هر د آزادي بیان د چې پرته شک له

 مالتړ او شریکي غم سره بشر هر له څوک هر مخې له اصولو بشري د وکړي، څګندونه نظر د مطابق مفکورې

 ېتر باید چې شته هم کرښې سرې ځینې خو. کولی شي نه مخنیوی نظریې د هیچا د هیڅوک همداشان او شي کولی
 ځمکنۍ بیرغ، ملي قانون، اساسي ولسمشر، هویت، ملي هیواد هماغه د لپاره ولس هیواد هر د. شي اړول وانه پښې

 ېچ مرغه بده له خو. لري درناوی ورته ولس ټول او وي مطرح توګه په کرښو سرو د نظام او امنیت ملي ،بشپړتیا
 به ېک مسالو بهرنیو په خو وي نه هم خبر څخه ارزښتونو ملي خپلو له حتی چې شته ځینې کې افغانستان په دلته

 سوریې او فلسطین د به دا خو مري لوږې له یې به ګاونډی کور د چې شته خلک داسې دلته کوي، ګیري موضع

 ورون د خو وي بډوهلي مټې یې ته سپکاوي ولسمشر خپل د چې شته هم خلک داسې دلته کوي، همدردي سره غریبانو
 .ورکوي شعارونه او نیسي دریځونه به مالتړ په ولسمشرانو د هیوادونو

 لخپ او وکړئ همدردي سره مسلمان بل له نړۍ د چې نشته اړتیا دیته جوړوئ، مه تورتم الندې څراغ له لپاره خدای د
 شر،ولسم خپل د چې نشته اړتیا دیته. اوسئ نه خبر یې حاله له مري چې کې سخته او لوږه په ورور ګاونډی مسلمان
 د وا وکړو سپکاوی فرهنګ او نظام بشپړتیا، ځمکنۍ هویت، ملي غرور، ملي وقار، ملي بیرغ، ملي قانون، اساسي

 .ونیسو لمانځغونډې لپاره اشخاصو او فرهنګ د هیوادونو نورو
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