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 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

 

 

 18/08/2020          تاج محمد  

  OGA پورتال سنجی نظر از شده گرفته بر

  یسیمستعار نوچگونگی 

 را یآمد . ز  انیشده در غرب بم   رفتهیاصل پذ  کیبه جمهورمردم    قیبه خاطر رساندن حقا  یسیمستعار نو  میدرقد
  غات ی گرفتند از طرف دشمنان مردم با تبل  یخود کار م  یاز نام اصل  قیشناخته شده اگر در رساندن حقا  یها  تیشخص

ه را متاسفانه مورد  شخص شناخته شد  تیاصل  قیحقا  حیوتشر  حیتوض  ی شد وجا  یسپرده م  یبفراموش  قیحقا  یطانیش
 دادند.    یحمله قرارم

 
 یک یترور فز  ای  تیساخت که دست به ترور شخص  یم  مهیرا سراس  تیتلخ، دشمنان انسان  قیحقا  انیب  گریاز جانب د

 عاراسم مستبه جمهور مردم    قیکار رساندن حقا  عیتسر  یرا کتمان کرده باشند. پس برا  قیتا حقا   زدندیم  انیگو   قیحقا
 « قابل قبول شد .  گفته یگفته بگو که چ ینگو که ککه بر اساس »  شناخته شد. نهیگز نیبهتر

 
  ن یخائ  کندیم  انیتلخ را ب  قتیحق  کی  کهی تفاوت است اما زمان  یبزند ب  یسخنان عاد  س یکه اگر مستعار نو  دیتوجه کن

بقول   نروی. از  دیآ  یم  انیدر م  ییبختانه انتقام جوبد  شد    تیث عصبانتلخ با ع  قیحقا  ی. وقت  سازدیم  یرا عصبان  فیخا
چرا)گفته   یسیآوردن بهانه برمستعار نو  یبجا .  میریرا بهانه گ  یسیمستعار نو  دینبا  میدر کفش ندار   یگیرمعروف اگر  

 ؟ میچرا رد نکن  میاگر توان رد کردنش را دار یمستند و استدالل قو لی( با دالمیقبول ندار راکهیها
 

از هموطنان روشنفکر موضوعات را بخاطر خواسته    ی ادیز  یکه تعداد  نستیا  دانمیم  ح یرا که قابل توض  یگرید  نکته
کردن   اده یاشخاص مردم و جامعه را فراموش کرده اند فقط در فکر پ  نی. اکنند  یم  نیسبک وسنگ  شانیا  یشخص  یها

  ط یشود. شرا  یگذاشته م  انیجامعه بطاق نس  اموشخ  یونیمل  یکه خواسته ها  نجاستی. اباشندیشان مخود    یشخص  دیعقا
  ی برا  طیشرا  نیپرو گرام در چن  چیه  همچنانشوند.    یاشخاص عمده م  یمعن  یب  یوخواسته ها  نندیب  یرا نم  یزمان

 .شود ینم دیده پیشنهاد و رفاه جامعه از طرف آنها 
  خیکه ب  یتعماراس  یاسیمنحط اسالم س  زمیاخواناز    یو طرفدار   منحط  زمیکموناز    یهنوز که هنوز است طرفدار  

مردم    د یشان به عقا  کی . هر  شمارندیوبن کندند . هنوزهم خود را برحق م  خیافغانستان را به نفع استعمار از ب  ادیوبن
 ازجانب هردو جناح ادامه دارد.   انیبازهم همان جر کردند و ریجبران ناپذ انتیباشد خ یقیاسالم حقکه 
 

بتواند مخلوق خداوند ج را کمک  شان یدور از خواهشات درون امعهج یجدال کو آن انسان که به نفع واقع نیپس در
 .خاموش  یونیوهم بوطن و هم بمردم مل  کنند  یم  انتیهم به خدا خ   شانیا  انیکنند. برعکس غرض منافع رهبران وحام

 
شود که    یم  دهیگذاشته شد، د  نیافغان جرمن آنال  معززاز جانب پورتال    مردم و جامعه  ریتنو   یکه برا  یبخش نظر ده

تا دلک خودشان را خود خوش ساخته   ،کنند  یباد م  یکه نفع به جامعه ندارند به شاخ  کیبا چه جمالت و کلمات رک
 .باشند

 
رف که باشد قابل  از هر طخیانت بیک اصل است      ،بی توجه یی  به این فرهنگفرهنگ است.    کی  یسنج  نظر

 .ستین رشیپذ
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