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 1تر 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

  
  

 ۰۲1۱۱11۱1۲          خوګیاڼی هللا بیحذ
 

 دندې نننۍ افغانانو د
 

 د څخه ډلې دې د. شې یادیدلې الملونه ډیر کې ویجاړۍ او ورانۍ په هیواد د رادیخوا لسېزو تېرو څو د مرغه بده له
 وژنه، په افغانانو د سره یوه له ټولو پورې جګړو تنظیمي کورنیو ترخپلمنځیو بیا السوهنو بهرنیو دوښمنه افغان
 کار دې په. وګرځېدل سبب مرغۍ بد او ورانۍ د دهېوا د کې ټوله په او مجبورونه ته کډوالۍ هېواده خپل له رټنه،

 ونډه کې شر ټولنېز دغه په هڅولو په نورو د هم یا او امله له ناپوهۍ د یا بڼه بله او یوه په هم افغانانو خپله کې
 .درلوده
 د ناورېن دغه. کړ مخ سره ناورېن ټولنېز یو د هېواد دغه ورو ورو السوهنو بهرنیو او غوریو بې ناپوهیو، زموږ
 کېدنه، پلې نه قانون زورواکۍ، او واکمنۍ خپلسره اېزې، سېمه نشتوالی، حکومت مرکزي یو د کې دننه په هېواد
 او ستونزې ناخوالې، نېمګړتیاوي، سلګونې نورې او ساتنه نه خیال چاپېلایر ډیرښت، توکو یې نېشه فساد، اداري

 .دي رابرسېره او څرګند ښکاره، ښه ډګرونوکې ټولو په ټولنېزژوند افغاني ننني چې راوړې، سره ځانه له ننګونې
 

 ټول باید کښی چاره په جوړولو او ودانولو بیا د کور ګډ دې د او دی کور ګډ افغانانو ټولو د زموږ افغانستان داچې
. وکړو درملنه هېواد ټپی او وران دغه د سم سره پوهې او کار توان، خپل د او ورکړو الس ته یوبل ګډه په افغانان

 موږ کې څوعمل ،داده مې موخه خو دی، نه کار ساده ښودنه درملنې ټپونو ټولو د کې لېکنه لنډه دغه په هم څه که
  .ورسېږ ته موخې دغې کولې شو نه ،تړو نه و مال ته رغونې او جوړښت بیا هېواد د ګډه په افغانان ټول

 

 چارو، سیاسي چارو، اقتصادي لکه، څانګو او ډګرونو پوهنېزو بېالبېلو په ژوند ټولنېز د هیواد ګران زمونږ
 زیربنایې اړېنو نورو ټولو هیواد د او اورګانونو قضلیې او عدلي نونو،سازما سیاسي حکومتولۍ، ښې چارو فرهنګي

 ډکه سختیو د مبارزه کې الره دې په او سمبالتیا او الرښودنه بهېر دې د. لرې اړتیا ته پاملرنې او بیارغونې چارو
 .غواړې درېځ او ځواب رغنده او څرګنده موږڅخه له توګه دوامدره په او ده نه شونی کې مهال لنډ په چې ده،

 

 او اداره حکومتی ښه یوه. پیداکړو الره حل د ته خوالو نا او ستونزو ټولنېزو دغو چې ،داده دنده زموږ اوس
 پرمختګ د هېواد او وکړې مرسته کې حل په ستونزو د شې کوالې وي، برخمنه مالتړه له خلکو د چې مشرتابه

. کړې پیل انهځ خپل له روغوالی ټولنېز او سمونې ټولنېزی دغه باید افغانان. کړې رهبري لور په اوبشپړتیا
 ټولنېزې کېدنې، بسیا ځاني رغونې،بیا ټولنې افغاني د. کړې حل خپله په باید ستونزې او شخړې توپېرونه، يځخپلمن
  په راتلونکې هېواد د کې ټوله په او ټېنګښت سولې
 .کړې سیال او برابر بهېرسره اونړېوال سېمې ګاونډ، خپل د باید ځان. واخلې کې الس خپل
 لګښتونو بیځایه درناوی، بل یو د او ډده خبرو ستغو سپورو د ته بل یو کې، ژوند کورني او شخصي خپل ډول همدا
 ټول دا. کړو ښه او لوړه کچه ژوند خپل د شو کوالې الرې له چلند روزنېز او ښوونېز ښخویه، د او کونه ډډه

 .ورسوو کچې تر هېواد د بیایې او پیل ځانه له یې ورو او کراره په چې شې، کېدلې پلې هله څېزونه
 درناوی په
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