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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 political سياسی

  

  بسمل

 ٢٠١١ نومبر ١٣

 

  داټول دګنـــــــــــج دالالن دي
  

ھمدانن  ورځ  مې  يوڅو نږدې دوستانو راسره اړيکه ونيوه وٻل، ګرمې ګرمې خبرې رواني  دي کنفرانس  

فرانس  پسې  لکۍ تړلی منډې  وھي ، جبھه  په جبھو پسې  راځي، عنعنوي  لويې جرګې  خويې  ھسې په کن

  ھم په شرمونو وشرمولې  او ته  ال ناست يې  څه نه ليکې؟

  :زما ځواب  لنډ و ماوٻل 

  .له نٻکه مرغه، چې اوس داسې پياوړي ليکواالن  را ټوکٻدلي، چې زما ليکنو ته اړه نه محسوسيږي  

  :وی  راسره ونه منله وٻل ھغ

  .دھغوی ھر يوو خپل ذوق او تفکر دی خو ستا ليکنې بربنډې او ويښوونکې دي 

  :ما وٻل 

  بس دي له چا څخه يې چاته وليکم؟

  :ھغوی وٻل 

  .له تاليڅټو څخه يې ملت ته وليکه مانا له  دا تورو دسيسو ملت  خبر کړه

  :ماوٻل 

ر السونو، پښو او خولې  يې  د ديموکراسي ؟؟  تور  تور ځنځيرونه  ملت   ښه  پوھيږي  خوله  بده مرغه  ت

  .تاو شوي  ھغه  ھم  د ھمدې نننيو شاه شجاع خٻلو له السه 

  :ھغوی بيا ټينګار وکړوٻل 

ھمدا شاه شجاع خٻل  در يادوو، چې جبھه په جبھه پسې جوړوي تٻره اونۍ اتمر خٻلو غوږونه بوڅ کړي وو 

  .باړې  وھلې ، چې زموږ ھدف ملي يووالي ته کار دی اوبس نن ورځ  دوستم خٻلو رم

  :په ځواب کې مې ورته وويل 

دوی  دملي  يووالي صدقه کړې  دانه  مشران  دي  نه  رھبران، د دې  تر څنګ  دخپلو قومونو استازيتوب 

ـــــــــج  ھم نه  شي کوالی  اونه  په يوه کرښه ليکنه  ارزي، چې څوک څه  پرې  وليکي  دا ټول  د ګن
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دالالن  دي که  د پلور لپاره نور څه  ونه لري  خپل  ناموس ھم ګنج  ته  راباسي  دا تاسې  يې نه  وينئ، 

  .چې  اوس  غواړي خپلې ښځې  ھم  په  پرديو وساتي 

  :دوی ووٻل 

  .نو څه ته ګورې خو بربنډ يې کړه لکه پخوا به  دې ، چې بربنډول 

  :ماوٻل 

ئ  دا الندې لينک  په غور سره وګورئ  ھلته  به  د بشري ناورينونو لپاره  دسون  سر مې  ډٻر مه  خوږو

داسې مواد ووينئ، چې  تطمٻع کيږي  له  يوې  خوا خو خوري  سره  يو اوبل  يا په  بل  عبارت  په  دې  

  .ترګو ووينئ لينک کې  به  داسې  ډول  ډول  دالالن، د خپل دين، ھٻواد، ولس او خپل قام  غليمان پخپلو س

کله  موچې  په  ځير سره  وليدل بيانو دا ځواب  تاسې  راکړئ ، چې  دا څٻرې  د انسانيت  په لمن  تور 

  داغونه  دي او که نه؟

  آيا دوی  په  دې ارزي ، چې څه زيات  پرې وليکو؟

او ابدالي  په داھم  راته  وواياست، چې  دھمدې نننيو دووسانوبې ننګي  دسترخوشال خان ، ميرويس خان  

  زرين تاريخ  کرغٻړن  داغونه دي او که نه؟

وروسته له چاغٻدو ) ګډيان(په اخٻر کې مې  دا يوه خبره  ومنئ، چې  دوی  ھر يو به  لکه  داختر پسونه 

  . څخه  پخپل وخت  حالل   شي 

  :اوس نوتاسومھرباني وکړئ  دا الندې لينک په غور سره وګورئ 

nco_TLptp25/66/f/p#zarmalwal/user/com.youtube.www://http  

  

    

  

  

  

  

  

  

  


