
 
 

 

 1تر 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
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
  ۲۰۲۱/ ۰۷/ ۷۱                 لېوال عبدالغفور

  

 

 !ښه کوه، بد مه کوه 
 
 

 ! د افغانستان ستونزه په جګړو نه په خبرو اترو حل کیږي
 

دا خبرې د لومړي ځل لپاره خوږې ښکاري، سمې به هم وي، خو دومره وسولېدې، کلیشه شوې،  
شوې، چې اوس د خلکو ورڅخه کانګې راځي، بدې پرې لګیږي او هیڅډول ارزښت نه  شعارونه  

 . لري
 

خلک دې ته ګوري، چې ټوپکوال یې حاللولو ته چړې تېرې کوي، نجونې او ښځې یې د تیري له  
 ...ګواښ سره مخامخ دي، کار، ډوډۍ او ښوونځي نه شته 

 

د خلکو په حالت، هیلو او غوښتنو تمسخر    په پردیو لوکسو تاالرونو کې سولېدلې او بې ګټې خبرې
 دی، ریشخند دی 

 

 : دا دروغجن سیاسي ادبیات باید د سولې په ریښتینو ادبیاتو داسې بدلې شي
 

 . موږ ژمنه کوو، چې له )الف( تاریخ څخه بې قیدو شرطه اوربند کوو •
 

ړنګوو، نه یې  موږ عملي اقدام کوو، چې سرله نن څخه هېڅ ملي بنسټ او عامه وداني نه   •
 . لوټوو او هېڅ افغان انسان نه وژنو 

 

موږ ژمنه کوو، چې د ملي حاکمیت په چوکاټ کې ټول یو پیاوړی حکومت کې سره شریک   •
کیږو، چې خلکو ته کار، ډوډۍ او وطن ته ملي او نړیوال حیثیت وروبښلی شي او وطن د  

 . هریو...( څخه خوندي شي هر بهرني ) هربهرنی، لرې، نږدې، ګاونډی، مسلمان، کافر او 
 

 . خلک دغسې ژمنو او عمل ته منتظر دي 
 

تر دې هاخوا نصحیتونو، وعظونو، پندنامو او سیاسي موعظو، چې ترشا یې په عمل کې خلک وژل  
کیږي، وطن ویجاړیږي او د ګاونډیو استخبارات راننه ایستل کیږي، خپل اعتبار له السه ورکړی  

 .دی
 

 . کوي او تر هغه روسته باور کوي خلک فکر کوي، تحلیل 
 

 .بس خالص 
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