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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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 همه را به يك معني مي گيرند
 

 
 

كافي ستتتتتتتد رویدجد ناان اری جز ی   در  
مشخص و منفرد پشتوني رونما شود،  ن گاه 
خوجایتتد دیتتد ترجوشتتتتتتتتتاد م ز اتتا  میرج  

دربار  كه كارنامه   فرانگي  نان، مدجحان 
ج ازه ندجده جستد جین ستلستله، ستر  در جمور 
خیر نیز دجشتتتته باشتتتند، برج  لند ستتتا   ینده، 
حتي جستتتتتترجتیا  خوجاند ستتتتتاخد تا  تتتتتمن 
ترویج فرانگ جبتذج ، مقا  پشتتتتتون ستتتتتیز  

ند و جز جین طریق گه دجر ، فشتتتتتتتتار رج گرم ن
 برج  كسب جمتیازجد نامشروع و سر سیر 
لقمه   پنج ستتتتتتتیر  رج با  ررقی  خار ، در 
 لو داان شتتتتان نگه دجرند كه جگر خورده ام 
ستان  ستند، تا زمان تعفن و گندیده گي، د نتوجن
شتتتان برج  لپاو  بیشتتتتر، درگیر داان شتتتان 

 نباشد.
 

 
ما جز ایچ  در جین جشتتتتاره كوتاه، ادفم بر  لب تو ه وطندجرجن در جین جستتتتد كه ددد كنید دشتتتتمنان نادجن و بیمار

فرصتتتتتي برج  تاختن بر ما و كاستتتتتن جز شتتتتان ما كه در نااید، كاستتتتتن جز ستتتتام ما خوجاد بود، ت اف  نمي كنند  
بنابرجین جگر ح تتتور ج تماعي، ستتتیاستتتي و فرانگی خویح رج بر محورید  ریان اایي كه جز دجعیه   دومي ما 

و فرانگي در مو ع حقوق بر حق دوم ما جیستاده دفاع مي كنند و در حركد اا  دیموكرجتی ، مدني ، رسانه یي 
جند، متمركز نماییم، یكي جز فوجید  ن، امین خوجاد بود كه با تبارز  ریان اا  مدني، فرانگي و خالصتته جنستتاني 
ما،  لو نابكار  اا و زشتتد كردجر  اا  خوجایم جیستتتاد و ستتد جی اد خوجایم كرد كه دشتتمنان ما با كار گرواي، 

رستتانه یي و با جستتتفاده جز حماید اا  بیگانه گان، مترصتتد فرصتتد جند تا ولو به جندجزه    -رانگيجی اد وحدد ف
 دسد ما برج  رو نمودن که، املنان باانه دجشته باشند زند تا شمار دیگر  نان  من تارج بستر بسانیز نقطه ج  

 خیاند اا   نان، كوتاه بماند.
 
 

ستتازند تا دشتتمن پشتتتون،بي م تتمون نماند، ی   ، ودتي زمینه ميمشتتكالد  و ناشتتي جز و ود فرصتتد اا  جی اد
 و يا آن مخالفان مسلح احمد شاه بابا با جريان طالبانپیوند دجدن برج  رویدجد گذشته نیز مي توجند باانه ج  شود 

 ان مي  ورد منتقد ما رج به ای جما كه اگر اصللللج ماجرا را ريشلللله يابي كني ا دوركر ا  حاكمي  كن يمي نمي رود 
زماني و مكاني كه ایچ درن و جعصار  رج امانند  نمي  خصوصیادكه با فرجموح كردن تمامي شاخصه اا و 

، جز ستتتتر وصتتتله اا  حقیقد تواین ما، گذشتتتته رج با حا  وصتتتله زند و با جین پاره پورهداد، برج  كوبیدن و در 
 لذد ببرد. ه جحبدتركیب خود و گذشت
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