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و شميره   ١ تر ١  له:دپا

ينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوا: ياد ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ٠٥                                                                    روالسن خسرو راکډ

  نشته ېم جانان رتييغ وي: دانيشه ړکون د
 د ېسيراه وياون ېدر رويت د ځپو پاکستان د نايو په محمدي خان اهللا سمب جنرال ريوز چارو ويکورن د دافغانستان

 ېدن پوري اوسه تر ېي تپه له ېچ اوروي توغندي ېباند کورونو او ويکل ويړکون پرتو رمهي په ته ېکر ورنيډ
  . دي شوي هړم اي او ژوبل رييږ نيسپ او ې ،ماشومان سل
 د ېک هاوس نډزيپر په اباد اسالم د کرزي حامد ولسمشر ېچ کله ېک ييماين په اشتيم ېريت د ېچ ده مانا ېد په دا

. و بوخت کولو کوره ېب او وژلو په انويړکون خوارو د ېي کوربه ستل،ياخ خوندونه نه ايلمستېم شانداره له کوربه خپل
 ننه تر ید دا او ېديوشرم ېستر نه" پالتوب لمهيم ه "د کوربه د ېمخ له" يتوبړس ه "خپل د کرزي حامد خو
 هغوي د ېي سره انويړکون د آن ېبلک ،یړک ید نه جرئت ېتنپو د بدماش ېد د نه انويپاکستان ېوازي نه ېي ېپور
  !شي نه خپه وک ېتر کار ېد په هړک مه یخدا ېچ ېودل ده نه هم يږخواخو نيناور په
 حکومت خو يېک ېپور چغه په ګمر د کورونه او کلي ېي ځور هره ېچ دي انسانان نييواي سر د ۍړن د انيړکون
 انيړکون ېچ کاروي ېداس او ید ناست خوله چوپه ېي ولسمشر ېبلک کوي، نه تنهپو يدو د ېوازي نه ېي

  .دي راوتلي کورونو خپلو له لپاره چکر د ېهس او ييوا دروغ هرومرو
 ېچ ليوو ېي ته والي او ول يړک ۍرېډ کريي او يړبن ته ېمخ دفتر د والي د ندويم ويړکون پرون خو که

  .ېېکار ه ېک ويړبن او کريي په نو اوس وباسه، قول قره او چپنه ېچ ييووا ته ولسمشر
 هړوا لور. يړک رېت حال نيناور د انويړکون د ېچ ول شوي تلغو ته ېجر ولسي رانيوز کرزي حامد د پرون
 په دوي ېبلک ول نه ېمتوج ته پاکستان ېي کي توند او غوسه دا وخ. دلېغ کو توندو په او ول غوسه رېډ رانيوز
  !یرول ید نه ږغو ورته ونا خو ید یکول سر هړا ېد په ېي ته ونا ېچ ول قار
 وه هم هن هومره اکچ وهي توبيمسلک او ېوادپالنېه د ېک جنراالنو ېد په کرزي اغلي د ېرېچ که ېچ ده دا خبره
  .کوله ېاندړو نه پلمه کهډ شرمه له ېداس ېي به ته ېمخ ولس د نو
 ېړک ېد هړلو ساتلو د زما او ،ېي یشو روزل نويو په زما او ،ېي يپو وادېه د زما ته ېرېچ که ېچ ده دا تنهپو
 سوال ساتلو د زما نه چا بل ايب نو ېر ړغو سويپ په زما او ،ید یوهل ک خول په ېد انن وادېه د زما او ده،
  ؟ېکو ېول
 ېد ته ونا او ېي یشو یړست اوس ېچ ید یړک زډ هم کارتوس وي لپاره انويړکون خوارو د تا ېچ ده دا تنهپو
  ده؟ ېولړغو ول
 ايا وله؟غور ته وپ جنراالنو د ونا د ېد شمله کلونو ونوزر د افغانانو د ېچ دهېمات نه ېورم ستا ېچ ده دا تنهپو
 يړک ه ېپور اوسه تر لپاره ساتلو د وړو خپلو د تاسو بانويص جنرال ېچ کوله ونه تنهپو تاسو له جنراالنو ونا د

   دي؟
  !ده سهيک ورييس د او ېون د او ونييل د همغه خو
 سمبالولو انويپ او وړم خپلو د خواران او دلېاور اورونه کورونو په انويړکون د ېچ کله ېچ ده دا خبره شرم د بله
 که او دي، اريت ته دفاع وطن د ېچ بولهډ نهيس ېي جنراالنو او ولسمشر افغانستان د ېک کابل په هلته دل،ېرس نه ېپور
 تر ېچ اوس !بيص جنرال خو. وي هجو دفاع د نه وادېه به دوي نو يواو نه افغانستان له ونهپو باندني ېرېچ

 ېچ وخت هغه ،ېلر نه جرئت دفاع د ويکل و د ړکون د ته دي پراته ته ېمرست ستا هم انيپو باندني رېډ زرو سلو
  !وهي چکر ېک وکو کابل د انيپنجاب به خو ايب يواو انيکايامر

  !وي ېړک ېسپک ېپ بل هغه په به تا او وي، وتلي ور ېد په به انيپو باندني 
 خالقيا له ېي حکومت او ده، ېپور حکومت خپل تر همن خوارانو دوي د. يرا ته کسېب انويړکون د اړژ زما خو
  .لري نه هم نتوبينار ۍږخواخو د سره دوي دهېپر ال خو دفاع دوي د ېچ ید یشو خوار دومره پلوه
 نه مند خپل ېک کونج بل ۍړن د ېلر لومترهيک ونهزر لپاره ېساتن او دفاع د خلکو خپلو د ېچ دي انيکايامر خو وي
 خپل وخت نا وخت خو ته کونج بل ۍړن د ېلر ترهلوميک ونهزر ېچ دي مشران زمون خوا بل او ي،را لپاره غچ د
  !ده ماته مال ساتلو په ويکل و د ېي ېک وطن خپل په خو شي یتلل لپاره عشرت او شيع

 ېي پرته نه تن یلو له. ید ېلر ېتر اسمان او ده ېشو سخته ېپر مکه ېچ يرا ته انويړکون خوارو اړژ زما
 د. يړوغوا ېتر مرسته ېساتن د سر د ماشومانو معصومو خپلو د او شي ړال ورته دوي ېچ نشته وکېه نور
  :ېچ ده ېپات په وهي دا ېوازې ېک خوله انويړکون
  نشته ېم جانان رتييغ وي
  جوابونه يړورک ته بيرق سر په ېم ېچ

  


