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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

  
  

 
  11/90/4912                       ړیحیات پیاو

 

 !تاسې قضاوت وکړئ
 

 »: و ویل "جمیز کنګهم"د سپټمبر د یولسمې د یاد ورځې په مناسبت په کابل کښې د امریکې سفیر 
وروسته چې امریکې او د هغې ملګرو په افغانستان کښې کوم څه سر  د سپټمبر د یولسمې د پیښې

ته رسولي د ستاینې او تایید وړ دي، ځکه د هغه په پایله کښې افغانستان یو امن ځای ګرځیدلی 
  «.دی

خلک چې کله د نه باور وړ درواغ واوري نو وایي دا خکرور درواغ دي، خو زه دې ډول درواغو 
م چې کوم نوم هک پک کړم او نه پوهیږ

ورته ورکړم، ځکه د افغانستان او نړۍ 
خلک د سر په سترګو ګوري چې د 
افغانستان عام وګړی که هغه بزګر، 
ترکاڼ، ښوونکی، زده کړی، محصل، 
استاد، مال، دولتي لوړ او ټیت رتبه 

ملی مامور، بل هر کسبګر، ملي اردو او 
ولیس او حتی د ټولنې د هر یو قشر پ

د سوله ایز ژوند او  پورې اړوند وګړي
 . ژواک څخه بې برخې دي

 مکابل کی د امریکا لوی سفیر جیمز کنګهپه        
 

چې که سوله نه وي نو د ژوند د بل هر سهولت څخه څوک ګټه نه  ،زه ځکه سوله په هر څه مقدمه ګڼم
 . او بې خونده وي ،شي اخستالی

کلیوال او ښاري اوسیدونکي دواړه نه شي . شلیدلې دي کامال   دا مهال د کلیو او ښارونو اړیکې تقریبا  
 . الي د خپلو دوستانو او کورنیو د غړو په جنازه او واده کښې ګډون وکړيکو

چې دا حالت د ټولنې د وګړو په ټولنیز، سیاسي او . د عادي سفر شرایط په پوره توګه له منځه تللي
 . اقتصادي ژوند او ټولو عادي اړیکو مستقیم او منفي اغیز لري

و بې شمیره قربانیو سره مل وه او السته راوړنې یې تر د بهرنۍ ځواکونو شتون هم له ډیرو ستونزو ا
که تلفات او لګښتونه سره په پرتله شي نو دې پایلې به ورسیږو چې له شک پرته . پوښتنې الندې دي

 .السته راوړنې د اوښتو تلفاتو او شوو لګښتونو په تناسب ډیرې لږې دي
کړه وړه یې په هره کچه تر خپل سیوري د سوله ایز ژوند نه شتون هغه څه دي د ژوند ټول عادي 

همدا اوس په افغانستان کښې امن، سوله او ثبات تر بل هر څه زیات لمړیتوب . الندې راوستي دي
لري، چې السته را وړل یې د افغانستان د خلکو ملي، رښتینې او پراخه فکري او عملي یو والي ته 

الس په چار نه شي نو د افغان ولس او هیواد که افغانان د خپلې ستونزو د حل لپاره . اړتیا لري
برخلیک به یې چې همدا ګړۍ په یوې الهو او ډوبیدنکي کښتۍ حالت ته ورته دی، د نجات ساحل ته را 

   بهر نه شي
 پای
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