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 4تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

      
۰۱/۰۸/۲۰۲۱ 

 محمد فقیر 

 ګز  دا میدان  دا

 جهات مخالف جمهوریت  جمهوریت 

 

 خروج از انزوا و مبدل شدن به یک چهارراهی تمدن •
 

 آب ابروی ماست، ابهای خود را مدیریت میکنیم  •
 

 استیم  ها ما مخالف ایجاد وتقویه شبکه  •
 

 مناسبات تانرابا پاکستان واضح سازید •
 

 موږ د سولې اراده لرو  •
 

 

 

از ارسال وحمایه لوژستیکی   وفا کنید  معاهدات تانبه  •
 تروریزم اجتناب کنید

 

افغانستان د خلکو، ارضي تمامیت ، نوامیسو ، ملي   •
بنسټونو ، گډو ارزښتونو ، د ښځو حقونو او نورو  

هغو حقونو او آزادیو دفاع چې په اساسي قانون کې  
مکلفیت دی او د هر ډول   زموږتسجیل شوي ، 

 و وړاندې به د دې ارزښتونو دفاع کو تعرض پر 
 

دفاع از مردم و  اردو مدافع کشور ومردم است، •
تمامیت ارضی افغانستان و ناموس و نهادهای ملی،  

 نتیجه قربانیهای انهاست های مشترک ارزش 
 

جمهوری اسالمی افغانستان بوده و از این  کشورما   •
 .یمکن در برابر هر نوع تعرض دفاع می ها ارزش 

 

قطع جنگ و رسیدن به صلح عادالنه و پایدار اولویت   •
تان و برای رسیدن به این  جمهوری اسالمی افغانس

ما برای   .های زیادی را متحمل شده استمرام قربانی 

 صلح ګذشتهای زیادی کردیم

 و دارایی های عامه   احترام  به کرامت انسانی •

 

 و تحجر  به انزوا  بردن ، وابستګی •
 

 ابقتل رسانیدن ناکامور •
 

 زیردارګریختګیهای منطقه دعوت از  •
 

 سبز انتقال اجساد تحت بیرق   شورای کویته، پشاور و •
 

یروز میدانند وبه مصالحه  طالبان دیګر خود را پ  •
 حاضر نیستند، 

 

 

 ما باالی طالبان هیچ کنترول نداریم !  •
 

 

 

ښځه بی له محرمه له کوره نشی وتالی ، قانون نه   •
 په اسالم کی سرحدونه نشته منو،

 

 

 

 

 باید منحل ګردد اردو  •
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/faqir_m_da_gaz_au_da_maidan.pdf


  
 

 

 4تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه 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

 

 

 

 د سولی چوکاټ ته راسئ موږ واضح وایو  •
 

 و یک فصل جدید  ورود به مرحله جدید بازی  •
 

ورهایی از وابستګی به    ګشودن راهها و بنادر جدید •
 یک  بندر 

 

، هیچ افغان از  امتیاز طلبی سیاسی  دیګر بس است •
ق وبرتری ندارد همه دربرابر قانون  فوری ت دیګ

 یکسان حق دارند 
 

 راځئ چی السونه سره ورکړو  •
 

 

 والیتها را سقوط میدهیم باید تسلیم شوند •
 

 

 

زندانی دیګر ما رها ونامهای ما از لست سیا  ۷۰۰۰ •
 حذف شود 

 

وتحریب دارایی   بستن، سربریدن، انفجار، سوزانیدن •
 های عامه 

 

 د دوی رهبر ال اوس هم معلومه نده چی چیری ده؟  •
 

 امریکا ناکام ګردیده •
 

 تجارت  و تحدید تجارت وکاروبارها بستن بنادر و  •
 

 

 طالب نکتایی پوش قبیله   کوچی  فاشیست    •
 

 

 

 نه  منم  نه منم نه منم  •

 جهات مخالف جمهوریت  جمهوریت 

 

خروج از انزوا و مبدل شدن به یک   •
 چهارراهی تمدن 

 

آب ابروی ماست، ابهای خود را   •
 مدیریت میکنیم 

 

 استیم  ها ما مخالف ایجاد وتقویه شبکه •

 

 و تحجر   به انزوا  بردن ،  وابستګی •
 

 ابقتل رسانیدن ناکامور •
 

 زیردارګریختګیهای منطقه دعوت از  •
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 4تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه 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

 

 

 مناسبات تانرابا پاکستان واضح سازید  •
 

 موږ د سولې اراده لرو  •
 

 

 

از ارسال   وفا کنید  معاهدات تان به  •
 وحمایه لوژستیکی تروریزم اجتناب کنید 

 

افغانستان د خلکو، ارضي تمامیت ،   •
نوامیسو ، ملي بنسټونو ، گډو ارزښتونو  
، د ښځو حقونو او نورو هغو حقونو او  

آزادیو دفاع چې په اساسي قانون کې  
مکلفیت دی او د   زموږتسجیل شوي ، 

وړاندې به د دې  هر ډول تعرض پر 
 و ارزښتونو دفاع کو 

 

دفاع از  اردو مدافع کشور ومردم است، •
مردم و تمامیت ارضی افغانستان و  

های  ناموس و نهادهای ملی، ارزش
 نتیجه قربانیهای انهاست مشترک  

 

جمهوری اسالمی افغانستان  کشورما   •
در برابر هر  ها بوده و از این ارزش
 .یم کننوع تعرض دفاع می 

 

قطع جنگ و رسیدن به صلح عادالنه و   •
پایدار اولویت جمهوری اسالمی  

تان و برای رسیدن به این مرام  افغانس
  .های زیادی را متحمل شده است قربانی 

 ما برای صلح ګذشتهای زیادی کردیم 

و دارایی     احترام  به کرامت انسانی  •
 های عامه 

انتقال اجساد   شورای کویته، پشاور و  •
 سبز تحت بیرق 

 

یروز میدانند وبه  طالبان دیګر خود را پ •
 مصالحه حاضر نیستند،

 

 

 ما باالی طالبان هیچ کنترول نداریم !  •
 

 

 

ښځه بی له محرمه له کوره نشی وتالی   •
په اسالم کی سرحدونه  ، قانون نه منو،

 نشته 
 

 

 

 

 باید منحل ګردد اردو  •
 

 

 

 والیتها را سقوط میدهیم باید تسلیم شوند  •
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه 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

 

 

 

د سولی چوکاټ ته  موږ واضح وایو  •
 راسئ

 

و یک   ورود به مرحله جدید بازی   •
 فصل جدید 

 

ورهایی از   ګشودن راهها و بنادر جدید  •
 وابستګی به  یک  بندر 

 

،  امتیاز طلبی سیاسی  دیګر بس است  •
ق وبرتری  فو ری ت دیګهیچ افغان از 

ندارد همه دربرابر قانون یکسان حق  
 دارند 

 

 راځئ چی السونه سره ورکړو  •
 

زندانی دیګر ما رها ونامهای ما  ۷۰۰۰ •
 از لست سیا حذف شود 

 

  بستن، سربریدن، انفجار، سوزانیدن •
 وتحریب دارایی های عامه 

 

د دوی رهبر ال اوس هم معلومه نده چی   •
 چیری ده؟ 

 

 امریکا ناکام ګردیده  •
 

تجارت  و تحدید تجارت  بستن بنادر و  •
 وکاروبارها 

 

 

طالب نکتایی  قبیله   کوچی  فاشیست   •
 پوش 

 

 

 

 نه  منم  نه منم نه منم  •
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