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

۲۰۲۰ / ۰۹ / ۱۵

سرلوڅ مرادزی
د سېپټمبر  ۱۵مه ،د دموکراسۍ نړیواله ورځ

د مکراسي او د بشرحقوق
لومړی یي زمونږ د ټولنې عقده من ،روسته پاتې ،له پوهې او هوښ څخه بېخبره کسان په یوه بهرني ملک کې سره
راټول کړل؛
د سوځولو ،ورانولو ،چور او لوټولو الرې چارې او کوڅي یي وروښودلې؛
د انسان وژنې نوې او تازه طرېقې یي ورزده کړې؛
په عصري وسلو او تجهیزاتو یي سمبال کړل؛
ځانونو سره یي په سلو او زرو پټو او ښکاره الرو او طریقو وتړل؛
وروسته یي ټول په ګډه او یو وار زمونږ وطن ته راننه یستل؛
څو په عمل کې د هغه څه ننداره وکړې چې دوی یي پکې تربیه کړي او روزلي ول؛
بیا یي خبریاالنو ،رسنوالو ،راډیوګانو او تلویزیونو او نورو ته دنده ورکړه؛
چې د دوی په الس د ورانیو ،ویجاړیو ،لوټولو ،وژلو او بې پتیو په اړه ،وخت په وخت انځورونه او راپورونه
برابر کړي؛
ترڅو په دې رپوټونو او تصویرونو سره؛
ورځپاڼې وچلېږي؛
راډیوګانې تبصرې وکړي؛
او تلویزیونونه انځورونه وښۍ؛
په دې وسیله به د دوی په اند ،یوخوا د دوی په خپلو هېوادو کې خلک د مطبوعاتو ،بیان ،عقیدې او نظر د ازادۍ او
دموکراسۍ له ګټو څخه برخمن شي؛
او بلخوا به زمونږ د خلکو د کړاوونو ،دردونو او غمونو په څرګندولو او خپرولو سره ،د بشر له حقوقو دفاع شوې
وي!
دوی د خپلو داسې ډول کړو وړو لومړۍ برخې ته دموکراسي
او دوهمې برخې ته د بشر له حقوقو دفاع وایي!
د « بلې سیاري خلک » له کتابه

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

