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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  
  

 2۳1۲۱12۱۰1          ابراهیمي ع،
 

 !لیک سرخالصی ته غني اشرف دمحم ولسمشر
 

 .ولولې یې پایه تر او ورکړې ته نېلیک لنډې دې دقیقې څو چې هیله دېه پ ولسمشره ښاغلی
 

 ته تاسو چې پوهېږم دېه پ زه وې، ورکړې ژمنې زیاتې زښتې ته ولس کې مبارزو خپلو په مخکې ټاکنو تر تاسو
 .دی شوی یره څخه در یې چل کېدو پلي د خو وي یاد په ژمنې کړې خپلې حتما   به
 

 کې شبکو ټولنیزو او رسنیو مجالسو، ناستو، په افغان هر څخه خبرو او خاکسارۍ ملنګۍ، ژمنو، ستاسو! ولسمشره
 نن چې وه المل همداء او ورسولې ژمنې ستاسو یې پورې سیمو پرتو لیرې او بانډو کلیو، تر دی، کړی مالتړ کلک
 .یاست ناست څوکۍ په ارګ د تاسو

 

 او جرګې ولسي ،ادارو څخه لری کوېخپل څنگه او رسمی  له به چاپلوسان چې وه، کړې ژمنه سره ملت د تاسو
 او لوړ څخه افغان بل د به افغان هېڅ ورکوئ، حق به ته والیتونو برابروئ، چوکاټ کاري به لپاره شوراګانو والیتي
 چې وې ژمنې ډېرې نورې او کوئ پلي ماده هره قانون اساسي د به تاسو چې وه کړې مو لوړه او ګڼئ، نه ټیټ
 .کوي انګازې هم اوس کې غوږونو په ملت د ټولې

 

 لسګونه دی، روان جنګ کې سیمو ډېری په هېواد د یاست، ولسمشر چې کېږي وخت زیات څخه کال یو د تاسو
 جرګې ولسي و، کړی سقوط( کندوز) کندو افغانستان ټول د خو لپاره ورځو څو د او دیکړی  سقوط یوولسوال

 عدلیي یاست، راغلي الندې ثیرتا   تر هم یې تاسو چې دي کې دبدبه په ډېر څخه پخوا د لنډغر او دالالن کمېشنکاران،
 شوې پلې نده هم ماده یوه قانون اساسي د اوسه تر دي، غرق کې اخیستو بډې په شان په پخواء د ارګانونه قضایي او

 حاکم دولت کې برخه محدوده اخیستې، فاصله څخه تاسو له ولس دي، شوي الندې پښو تر یې مادې لسګونه بلکه
 ملیشې شخصي کې ځینو په او طالبان وسلوال یې کې ځینو په ،(داعش) ډله دولت اسالمي د کې سیمو ځینو په دی،

 .دي مسلطې
 

 کې برخو نورو او سیاسي ټولنیزو، اقتصادي، اجتماعي، فرهنګي، په به تاسو چې وه، کړې ژمنه سره ملت د تاسو
 هیله دا هم نه او شول سترګو تر څه داسې خو نه تېرېدو په میاشتو درې او کال یو د مګر ولرئ پالنونه ځانګړي

 .شي به ترسره چې لرو
 

 احدی، انورالحق ډاکټر خلیلي، کریم سید مجددي، هللا صبغت حضرت ګیالني، احمد سید پیر څخه تاسو له ،ولسمشره
 تر دوی د او دوی کړل، اعالن مالتړ څخه تاسو له شمول په ګوندو خپلو د مشرانو ډېرو نورو څنګ تر دوی د دوی
 پلي به پروژې اقتصادي راشي، سوله سراسري کې هېواد په به مشرۍ په ستاسو چې درلوده هیله افغانانو ټولو څنګ
 مګر وسو، لرونکي هېواد ارامه او ښکلي یو د به کې ټوله په او ورسېږي بانډو او کلیو تر به حاکمیت قانون د شي،
 واخیسته؟ فاصله څخه تاسو له ټولو دوی چې شول، څه

 

 فعاالن، فیسبوکي شمېر یو امکاناتو په ارګ د دوی دي، شوي راټول کسان مشخص څخه شاوخواء ستاسو چې ځکه
 پورته مرسته په همدوئ د کوي، تحلیلونه او پوسټونه لیکنې، خوښه په دوی د چې کړي پیدا شننونکي او لیکواالن

 یې خالف په هغوئ د کړل، لیرې څخه تاسو له یې هغوئ ول ژمن ته تاسو چې څوک هغه او مشران شوي یاد
 یوه هغه ډله دا وه، کړي ترسره لپاره ستاسو چې یې کوم کړل پیښمان کولو څه هغه په یې ټول دوی او وکړې خبرې

 کړي، ترالسه پیسې چې لري هیله دې د یوازې او کمزوری ډېر تحلیل یې ترڅنګ نلرلو شعور سیاسي د چې ده
 ډېره ته تاسو چې څوک هغه چې ښکاري داسې اوس مګر ټولوئ به ټغر چاپلوسانو د چې وه، کړې ژمنه تاسو

 .رسېږي ته پوستونو لوړو بلې تر ورځ هغوئ کوي چاپلوسي
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ebrahim_welis_masher_ta_sirkhasi_leek.pdf
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

 د لوري له اشخاصو مشخصو همدې د اشخاصو، مشخصو څو یو د نه دی کور هېوادوالو ټولو د ارګ! ولسمشره
 .شو خاورې سره خاورو عزت افغانانو ټولو

 

 خپل په مخه د څه هر تر نو کړئ خالص څخه ستونزو له هېوادوال او هېواد ځان، خپل چې غواړې که! قدرمنه
 تر معلومات او کړئ تېر نظر ځغلنده باندې کړنو په اشخاصو نږدې خپلو د وکړئ، تجدید نظر د باندی ټیم کاري
 کنه؟ کوي هماغه ښایي ته تاسو چې څه هغه دوی چې کړئ السه

 

 ولرئ ټیم پوهه کار په یو دي نورې او اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، هغه که کې چارو ټولو په باید تاسو اند په زموږ
 .کوي فکر لپاره ګټو شخصي خپلو د یوازې چې څوک داسې نه وي وفادار ته نظام او ولس تاسو، چې ټیم هغه

 

 ته پای یې دوره کاري چې جرګه همداء مګر کړه، تمدید دوره کاري جرګې ولسي د ډول قانوني غیر په تاسو
 د تاسو چې هیله پدې کړل، رد یې فرمانونه تقنیني پرلپسې ۸ ستاسو کوي کار مخې له فرمان یو د ستاسو او رسېدلی
 .کړئ برابر چوکاټ کاري لپاره غړو جرګې ولسي

 

 وانانځ څومره لکه شوي بریالي وي نه تېښته په څخه هېواد له ځوانان دومره به کې تاریخ په افغانستان د ولسمشره
 د بیا یې نور ځنی او وخوړل سختیو الرو د یې ځني وتښتېدل، هېواده له کې دوره میاشتنۍ1۲ په ستاسو چې

 .نصیب شول کبانو بحرونو او سیندونو
 

 هېوادوالو د کړئ، پلي سره هوډ کلک او ایمان امانتدارۍ، پوره په دې ژمنې کړې چې لرو درڅخه هیله! ولسمشره
 .کړئ پیدا ځای خپل کې ولس په بیرته او کړئ ټکور زړونه مات

 

 درنښت په
 


