AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰1۸/11/۰۶

روشان خادم

باعظمته ساده ملت؟
نن مې زړه سخت درد کوی او ډیر خفه یم په دی چې د هغو خلکو نه د ملی ګرایی چیغی اورم چې زما د ملک د
پایتخت ( )۷۰۰۰۰بیګناه جنګ وهلی  ،غم ځپلی  ،ډوډوی او مصونیت ته محتاج بی وزلی خلک یی ووژل  ،هغوی
چې د دی ملت د ماتولو د پآره سری او توری لښکری د ځان سره راوستی  ،هغوی چې د جاسوسی او غالمې ځنځیر
په غاړه ګرزوی  ،هغوی چې د بادار د پاره د وطن ملی شخصیتونه ترور کړل او کوی یی  ،هغوی چې د تاریخ د
بدنامو خلکو عکسونه په کورونو کي زړوی  ،هغوی چې د تاریخ د قاتلینو په زوم ولئ فخر کوی  ،هغوی چې زما
او ستا پالر  ،ورور  ،خور  ،مور او خاندان  ،زما اوستا وطن  ،کلی کور مسجد  ،هجره او دیره په بمونو الوزولی
ده  ،هغوی چې زه او ته یی سره دښمنان کړی یو  ،هغوی چې زما اوستا تاریخ  ،ملی غرور ،او ملی ویاړونه یی
خرڅ کړی .
ستا پام دی چې څه وایی او څه نقشی لری ؟
هغوی نن زما او ستا د پاره د ملی ګرایی او ملی یووالی چغی وهی ،هغوی د خپلو ځانونو د سپینولو خواری کوی
څومره هوښیار او مطیع دی چې هدایات څنګه ښه عملی کوی
حیران تاته یم ملته!! څومره ساده یی ؟؟ تا ورته غوږ ایښی او د هغه قدرت او ډارو ته غلی ناست یی غږ خو نه
کوی ،خو سوزم په دی چې اوس یی هم تاید کوې.
ستا په دی ساده ګې اوخپل ځان مې ډیر وژړل،
هللا دی راویښ کړه ملته !!
خدای دی راپورته کړه چې ما او ځان له دوی څخه وژغوری .
پای

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

