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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 
  ۴۱/۹۰/۲۰۱۹                غفور لېوالعبدال

  
  

 ،د وروستۍ سولې منځټکیپه افغانستان کې 
 

 ی د  و انحصارکانوند د حاجیګک د وسپنې او هېلمندي لیتیمو 
 

  ،خبره سپینه مامدینه ښه ده
 

افغانستان د نړۍ تر ټولو بډایې زېرمې لري، چې د نړۍ او سیمې ستر صنعتي ځواکونه ورته غله 
دي. د انحصاري ورخپلولو لپاره یې سیالي کوي، د سیالۍ لپاره ډلې جوړوي او دا ډلې د اسالم، 

ریخي کرکو او عقدو، د خالفت بیا راژوندي کولو، سوچه مذهب، اشغال، لېبرالیزم ، قومي لوړتیا، تا
... او ساده خلکو ته د داسې نورو جذابو سرلیکنو تر جاذبې الندې په خپلو اسالمي نظام جوړولو

 .منځونو کې سره جنګوي
 

ه زموږ تر مخ ګتوره افریقا له خپلو الماسو، سرو زرو، اینرژۍ او لوړبیه ژویو سره، د تجربې په تو
پېړۍ وجنګول شول، لوټ شول، ولږو او  ـ ه. د افریقا خلک د خپلو پټو پانګو لپاره پېړۍپرته د

ناروغیو خاورې کړل، د ژوو ګواښمنې ساري ناروغۍ او مایکروبونه ورته تزریق شول، له بیزو 
ورو  ـ  یا ایډس ورولېږداوه او چې دغه لویه وچه یې له هر څه تشه کړه اوس یې ورو HIV یې ورته
 .پریږدي

 

نګوسي دي، چې د وروستۍ سولې منځټکی هم د حاجیګک د وسپنې او هېلمندي لیتیمو د کانونو ګو
 .پر انحصار را څرخېده؟! کیسه باالخره همداسې ځایونو ته رسیږي، تر دې چې خلک هوښیار شي

 

 خلک څنګه هوښیار شي؟
 

، سوچه اسالمي  یو نسل دې سپینه مامدینه ورته ووایي، چې جګړه ستاسو په دین، ایمان، خپلواکۍ
یا کفري و لېبرال نظام نه ده. کیسه پر سجدې و لمانځه نه، ستا د سجدې لګولو تر زمکې الندې پر 

 !شتمنیو ده. د غلو د جنګ او مالنصرالدین د بړستنې کیسه خو مو په یاد ده
 

رهاخوا عالج، حلالره، هوښیاري او شعور یوازې او یوازې دا ده چې افغان افغان ونه وژني، تر دې و
 !د ژغورنې ضمانت له ما وغواړئ
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