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 جګړه نړیواله لومړۍ
 

   اوربند کرسمس د
 

 او
 

 جګړه کلنه څلویشت افغانستان د
 

 .وو نندارچیان او شاهدان جګړې امپریالیستې سترې د نړیوال کی زړه په داروپا  مخکې  کلونه 105 
 تباه لویې بلی یوی د جګړه دا مګر وي پای جګړو دټولو دابه  چی کولي ژمنې کاذبې ته خلکو مشرانو دجګړې
 .وو چمتوالۍ لپاره جګړې کونکې

  
 .شو وژغورل او پاته کی امان په جګړو دواړو له افغانستان نیکمرغه له
  

 .وکړ دوام میاشتی 52  جګړه واله نړۍ لومړۍ
 .شول ووژل سرتیری  ملیونه2 کی میاشتو5 یولومړ په

 په  سره  بل  دیو  روس  او  ډا،استرالیا،اتریشسکاتلند،فرانس،بلجیم،جرمن،بریتانیا،هنګرې،سربیا،کانا   ملتونه  عیسوې  ټول
 .وجنګیدل کی مورچلونو او سمڅو ناولو او ژورو

  
 .والړی منځه له او ویجاړی پکی امپراتورۍ څلور

 .کیږی ټپي نه او مړه نه هیڅکله هغوې  ورکوې  قومانده اورښت د ګولیو او جګړی د چی څوک هغه هر
 . کیدل  استول  ته   لیکې  لومړۍ  او  کیشودل  اوږو   په  ټوپک  یې  زور  په  چی   وو  خلک  وسه  بی  قربانیان  جګړې  د  یوازې

  
 .نګويج  سره موږ لپاره  حرص تمنۍش  او هوس  قدرت د جنراالن مغزه بی او ډله فاسده سیاسی 
  

 : وویل داسی وکړی، ځلي هلي سولې د3  په سپتمبر کال 1914 دPope Benedict بنیدک پاپ پنځلسم
  

 .ده وژنه ځان اروپا  متمدنی د جګړه
  

 .وکړل اوربند سر خپل په سرتیرو انګلیسی او جرمنی،فرانسوی
 اوربند زیات ورځو ېدر له پرته کی اخترونو اتیا  په  کی جګړه کلنه څلویشت موږافغانانوپه چی ده خبره افسوس د

 .کړالي ونشوای
  

 .یو افغانان او غړې امت اسالمی د ټول موږ
 .وجنګیدلو لپاره پیسو او قدرت کاذب خپل د زامن دوه پالر او مور یو د موږ
 ؟ جنګیږو لپاره چا  د او ولی موږ
 :وروڼه دوه
 ؟  شهید  یو کوم غازی یو کوم
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 ! وایې ته ورور بل ورور یو
  

  !وروره ژوندیه زما 
 ګورې؟ ته یتیمانو او نډوکو زما  به سترګو کومو په

 وایې؟ څه به ته خلکو
 وجنګیدلې؟ سره چا  له لپاره چا  د

 تیریږي هدیرې له چی کله
 ؟  کوي دوعا  السونو کومو په به ته ورور خپل
 !!!افغانه ای

  نده وخته نا  هم اوس
 وغورځوه ټوپک یپرد

 .وکړه اوربند سر خپل په سره ورور خپل د
 
 پای

  

mailto:maqalat@afghan-german.de

