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 ۲۱/۰۴/۲۰۲۱            امیني ستانکزی مد: شیرمحلیکنه

 

 !عظمي ګټه پورته شيا دېد سولې له خبرو اترو 
 

و ا په تړاو هلې ځلېپاى ته رسیدو  سولې په راوستو او د جګړېتلپاتې شو، چې په هېواد کې د ل یو کا څه د پاسه
ناستې هیڅ کومه پایله نه دی د دوحې  خو شو،دوحه ښار یادوالی قطر  ، چې بېلګه یې دي ديپیل شومخامخ خبرې 

سولې راتګ ته پالنکۍ ډله زړه نه ګنې ، دواړه لوري د سولې په وړاندې یو بل باندې تور پورې کوي، چې ورکړې
 .او په وړاندې یې خنډ رامنځته کوي  ښه کوي

 
د هېواد جګړه بهرنۍ او تپل شوې جګړه ده، چې پکې بهرني هېوادونه خپلې ګټې ویني، خو زیان یې افغانانو ته 

لې خواوې دواړه افغانان دي، هر لوري، چې وژل کیږي، غم او ویر یې د افغان ولس په اوړي، ځکه په جګړې ښکی
 . وياوږو بار 

 
په هېواد کې د جګړې درېدنه نه غواړي، دا په حقیقت کې د دې خاورې بچیان نه، بلکې د افغانستان  هر لوريکه 

 . جنګیږيځکه دوى خپلې خاورې، خپل ولس او ملي ګټو په وړاندې  دښمنان دي،
 

هر هغه څوک چې ملي ګټو او ولس ته ژمن نه دي اوخپل یې  نه ګڼي، نو دا څرګنده خبره ده، چې د وطن پر ضد 
 ړې کړنې ترسره کوي او خپلو هېوادوالو سره دښمني پالي .څو پیسو په مقابل کې ناوددي، چې 

 
ې هېواد کې تلپاتې او ټولشموله سوله دکور په دننه او بهر هېواد قطرکې د سولې په وړاندې ډیرى هڅې وشي، چ

د سولې پر وړاندې خنډونه رامنځته او جګړه یې الپسې تېزه و یو اوپه ځانګړې توګه ګاونډ هېوادونراشي، خو بهرن
 ې .غوټۍ کړې وې، بېرته یې مړاوې کړ ېکې چې کومې هیل په ولسونوکړه او 

 
چې  د اپریل په میاشت کې دترکیې هېواد استانبول ښار اوس هم ستر چانس د افغانانو په الس کې دى. داسې ښایي، 

کې دڅو نړیوالو هېوادونو داستازو په حضور دافغانستان په روان کړکیچ بحث او دهوارۍ په موخه غونډه جوړه شي. 
نو ډیره اړتیا شته ، چې دواړه لوري له دغې غونډې نه سمه ګټه واخلي او سولې راوستو ته دې لېوالتیا وښیي،که 

 .ه چانس د دوى له السه ووځي، خداى مه کړه، په هېواد کې به الپسې جګړې زور واخلي دغ
 

 نهوورځ تر بلې هېواد کې اقتصادي پروژې پلې کیږي او هېواد د ځان بسیاینې په لوري غښتلي ګامموږ وینو چې 
تیاره مړۍ  ه خولې ل اخلي، نو څنګه هغه هېوادونه، چې زموږ په څلوېښت کلنې جګړې باج ترالسه کول، دهغوى

 . ووځي او ګتې یې ودریږي
 

څومره  پیاده کول؛، چې په هېواد کې د بنسټیزو او پرمختګیزو پروژو په عمل کې ټول هېوادوال ددې شاهدان دي
د ملي پروژو په کارکونکو یې ډزې وکړې، څو تنه زموږ سوز یې ګاونډ هېوادونو کې رامنځته کړل، آن تر دې چې 

 ، چې په هېواد کې دسولې په وړاندېدي  يستالندې راو ونوپه توغندیزو برید ونهو الهم ختیځ والیتیې شهیدان کړل ا
 دخنډ رامنتځه کولو اصلي عاملین همدغه ګاونډهېوادونه دي، چې زموږ په  جګړه کې خپلې ګټې ګوري .

 
مو د هالکت کندې ته غورځوي،  خو بیا هم موږ د بېغورۍ په ټغر ناست یو، د هغه چا په مالتړي یو، چې په لوى الس

دا څوک دي؟ دا هغه کسان دي، چې د خپل ولس په وینه لوبې کوي، هېواد له ورانى سره مخ کوي او ګټه یې خپلو 
 ي .بادارانو ته رسو

 ویاؤ ا الس په ماشه ناستپه کمین کې  یو بل نه مرور او یو بل ته له دې مخکېښه خبره یې بولو چې هغه افغانان 
ي، واخیستل او ختمه شدښمن  له السه ورغلې  موکې  د چېلو منځونو کې پخالینه او یو بل ته بښنه وکړي، دي، پخپ

 . نورله هېواده وژنه، ربړونه او ویجاړونه پاى ومومي چې
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ګټنه وشي، دواړه په جنګ ښکېل او اعظمي  دې موخو ته رسیدل یوازې او یوازې د سولې له خبرو اترو دې سمه 

او په هېواد کې  سوله ټېنګښت  اړخونه دې یوبل ته انعطاف منونکي واوسي، څو د ولس له اوږو نه د جګړې بار لرې 
 . پیداکړي

 
غوښتنه کوي، چې نور دې بهرنیو دښمنانو ته وخت ور نه کړي، چې زموږ په کورنیو  خواووه دواړو لولس د جګړو 

سوله دې وکړي  او په سوله کې د بلکې ه له ځند او خنډ سره مخ کړي، وکړي او دسولې پروس چارو کې السوهنې
 هېوادوالو ګټې تضمین کړي . خپلو

 
و بیا ا د ساتئ، چې دښمن به موالپسې وځپيکړي، دا په یا که خدای مه کړه داځلې زموږ ملي ناسته مثبته پایله ورنه

لې هلې ځبې درېغې  دسولې لپاره دولت او مخالف لور یېه، چې په ټوله کې . خو بهتره دبه هیڅ څه په الس نه راځي
او دواړه لوري دې   وکړي اوله دغه طالیي چانس چې دسولې په موخه مخامخ خبرې پیل شوي سمه ګټنه پورته شي

 .دمظلوم ولس په خیر هغه پرېکړې ته ورسیږي، چې د ټولو افغانانو په خیر او ګټه وي
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