
 
 

 

 2تر 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

 

 

          

 ۶۲/۱۱/۲۰۲۰                                                                         روغ حمیدهللا سید
 

 !!!صلح از طریق صالح می آید !! میزیخ بپا !افغانان

 !افغان هموطن 

 !در داخل و خارج

  !حوادث و انکشافات در وطن، هر روز، و هر لحظه، بیشتر دشوار می شود

  !مردم، کودکان، زنان و مردان در زیر فشار توانفرسای وضع جاری پایمال و سالخی می شوند 

 !سیاه مهاجرت نابود می شوند جوانان افغانستان در جستجوی یک آینده به سراغ هیچ سپاه سپاه در سوراخ

 !این وضع که مردم را در قطار مرگ به زنجیر کشیده است، باید دگرگون شود

 !هم اکنون آغاز یافته است  این دگرگونی 

 !ندای این دگرگونی درست از همان جایی سر زده است، که پیوسته مردم را سرزده است 

صدای رهایی از بیکارگی، و یکنواختی، و فساد، و دزدی، و چپاول، و خیانت به بیت المال باالخره از درون دولت بلند 

 !شده است 

  !حرکت بسوی دگرگونی ممکن است 

 :ت اینک تکیه گاه روشن داردو این حرک

یک جوان بپا خاسته است تا به سوال نجات وطن، و نجات مردم، نه از روی کاغذ، بل از طریق اقدام و عمل جواب  

  !بدهد 

 !زود است که مردم ما این دوران سیاه را جواب بدهد

 !ش، تاسیس می شدند دوران کمیسیون سازی گذشت! این کمیسیون ها باید سال ها پیش، و حداقل شش سال پی

 !اینک دوران اقدام فرا رسید

  !جوانان 

  !زن و مرد

 !طلسم سکوت را بشکنید

 !از اقدام سالم امرهللا صالح حمایت و دفاع کنید 

 !همه اشکال مافیای سازمانیافته که در راه اقدام صالح مانع می شوند، باید قاطعانه سلب صالحیت شوند

ختم   صلح تاسیس کنید و در پیشاپیش نهضت همگانی مردم برای ختم جنگ و  در سرتاسر وطن نهضت های دفاع از

 !کشتار ، برزمید

 !از هیچکس، هیچ چیزی تقاضا نکنید 

 !خودتان، با امکانات خودتان، دست به کار بشوید
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 !مردم منتظر شما هستند 

همه نیرو های متشکل سیاسی، همه شخصیت های وطن، در داخل و خارج کشور بپاخیزید و از اقدام و عمل، از آزادی و 

 !آبادی در وطن دفاع کنید 

 !دوران واگذار شدن سرنوشت وطن به این و آن گذشت

 !اینک فرزند وطن در خدمت وطن

 ! همه در یک صف مشترک به سوی وطن 

 !وی نجات وطنهمه در یک صف مشترک به س

 !جوانان وطن

 !این اعالمیه را در همه صفحات و سایت ها کاپی و شیر کنید

 !صدای تان رساتر باد
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