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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 
 

 
 ۲۵/۰۶/۲۰۱۷         حافظ احمد نصرت

 

 زموږ د ځوانانو وینه بیه نه لري
 

 
 

افغانستان شاوخوا څلور لسیزي د تروریزم،ترهګري او کورنیو جګړو ښکاردی هغه هیواد چي 
دنړیوالي اونیابتي جګړي په مرکز بدل سوي چي هر ورځ یې ځوانان،قومي مشران دیني علمآ ددې 

 .وطن او خاوري خوا خوږي خپل شرین ژوند له السه ورکوي
 

افغانستان چي داسیایي هیوادونو زړه بلل کیږي او له جغرافیایي لحاظه ستراتیژیک هیواد دی نو 
کړې نه غواړي چي دا سر زمین دي په ارامه واوسي ځکه  دسیمي او نړۍ استخبارتي او مافیایي

دوي پوهیږي که چیري افغانانو ته د سوکاله او ارام ژوند چانس ورکړل سي نو لیري به نه وي چي 
 .دسیمي او نړۍ دهیوادونو شومي اهداف به له خاورو سره برابر کړي

 

ددې هیواد امنیت او دخلګو ټولنیز نو په همدي خاطر یاد هیوادونه او استخبارتي کړې هڅي کوي چي 
هره ورځ زموږ د هیواد د ځوانانو او اوسیدونکو ژوند په مختلیفو بهانو اخیستل  ژوند ګډوډ کړي

کیږي څوک په ځان وژونکو بریدونوکي،څوک د اردو او پولیس په نامه،څوک بیا د طالب او داعش 
ختلیفو نومونو وژل کیږي؟ هغه پوښتنه ده په نوم وژل کیږي داچي افغانان او افغان ځوانان ولي په م

 .چي ال تر اوسه پوري نه ده ځواب سوي
 

اوس مسله داده چي افغان حکومت باید دافغانانو دي ویني تویونې ته دپاي ټکی کیږدي نور ولس 
ستړي سوي دی،له جګړو تاوتریخوالي یې کرکه کیږي ځکه هر ورځ یې کلیو کي د جنازو او فاتحو 

ښه بیلګي یې دي وروستیو کي  وي یوه ال نوي خالصه سوي چي د بلي ږغ پري وسيکمبلي هواري 
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

د کابل او هلمند د پیښو دي موږ ال د کابل د مرګوني برید غم نه وه هیر کړي چي هلمند کي مو ګڼ 
 .شمیر کورنۍ د غم په ټغر کیناستلي

 

 اخیر ولي؟ 
 ؟ینه بي ارزښته ويترڅو به مو د ځوانانو و ترڅو او کله پوري به وژل کیږو،

 
ځوان  زه د یو ځوان او افغان په حیث د جګړو د شکیلو خواو څخه غوښتنه کوم چي افغان وژنه،

 !وژنه بس کړئ
  

نور افغانان پر کراره پریږدي ترڅو خپل ژوند وکړي او ژوند ددې ستر او لوی چانس نه ګټه پورته 
 .کړي

 

 پای
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