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  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 
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 دوښمن
 

 ، زمهوږ د ګډ دوښمن پهه تهګرګه  هه ګهورو     ، خو ټول ورته دموږ ګڼ دوښمنان لرو. باید یو لوی ملي دوښمن ولرو موږ
؟ هغهه ګاو هډی چهې پهه     المل همدا دی چې ګډ دوښمن  ه لرو، ملي او هیواد یو اخګالفاتو او مخامخګیاوو یو لوی ټولنیزو

 ګاو هډی د  ، ځرهه ههر  ، موږ ټولو ته ګډ دوښمن  هه ښهراري  الته وران ديافغا سګان کې التوهنه کوي او هرڅه یې له 
سهګان کهې   ګڼو دوښمنا و ترڅنګ یوشمېر دوتګان هم لري او که دوی داتې دوتګان و ه لري  و  ه شي کوال ی په افغا 

چههې مههوږ ورڅخهه ځههوری و ځینهې افغا هها و تهه دوښههمن ښهراري اوځینههو تههه       هغههه هېهواد . خپلهې التههوهنې تهر تههره که ي   
دې لپهاره چهې ټهول     ، ګو دو هه او یها ههم اتهګختاراتي که   د     په یوشمېر هېوادو و کې حرومګو ه ویل کی ي چې. دوتت

مهالال  . من او پیاوړي دوښمن څخه یهې ویهروي  ، ګواښ و له یوه لویالي ته یې راوبولي خلک تره یو موټی ک ي او یوو
پلو تیاتګو و او پیاوړي حضور ته الره ههواره که ي  هو    دې لپاره چې په خپلو خلرو کې خ پاکسګان پوځ او ترکار د د
دوښهمن  پهر    هنهد د  هندوتګان په څېر یو ځهواکمن دوښهمن یهې د هغهوی مخهې تهه درولهی دی او ټهول پاکسهګا یان یهې د           د

بهل پهه اړه    مهال به شوروي او امریرها دواړو یهو د   تاړه جنګ پر ، چې دراز ویل کی ي همدا. محور راټول ک ي دي
ه له حرومګو و تهره  متالغې ډک تتلیغات کول او په دې توګه به یې خپل خلک له دې څخه ویرول چې کافسا وي او له 
، چهې همهدا اول لویهدیه لهه     ، یهو شهمېر خلهک فرهر کهوي     پیهاوړی دوښهمن بهه یهې دړې وړې که ي      ،  ومرتګه و ه ک ي

یهوې   مالیې راټولولو ته یهې د ټرس او  خپلو خلرو د څخه همداتې یو افسا وي دوښمن جوړ ک ی دی او د( ترهګر  )
، چې یوه لوی دوښمن تهه اړتیها شهګه    له دې څخه ښراري. دوښمن څخه لوی ښامار جوړ ک ی دی بها ې په توګه له دې

وړا هدې تهره واحهد تهنګر تهه       دې دوښهمن پهه   ، تهره یهو شهو او د   لوی دوښمن له ویرې تره یوځهای شهو   یوه او ښایي د
و پهر تهر ههم یولهه بهل      خپلهو دوښهمنا    مهوږ د . دوښمن  په تګرګه  ه ورته ګورو د ، خودوښمنان لرو، موږ ډیر پریوځو

، بهل وایهي   یو تر ټروي چې ایهران دوښهمن دی  . ، بل وایي  ه دوتت دی، یو وایي پاکسګان دوښمن دیتره شخ ه کوو
را هه هېهر   دوښهمن  ، خهو تهر دې لهوی    د رول او امریرا هم همهدا حهال دی   ،وږ هم فرهنګه او همژبی ګاو ډی دی ه زم
ې په ډیرو لویو دوښمنیو اړولي ټولې  ورې دوښمن  یې رازی ولي دي او موږ ی ، چې داموږ یو لوی دوښمن لرو. دی
ګهډ   ټولهو افغا ها و   ترټولو لوی او د دا ؛ هوا و ورپام شي  و ټول به ووایي چېافغا  یوداتې دوښمن دی چې که د ، دایو

، رتهه لهه ههېو تهوپیره ورتهره وجنګیه ي      ،  و ټول بهه پ هغه تره جګ ه پیل ک و دا دوښمن که وپیژ و او له. دوښمن دی
اصهلي دوښهمن پهه     کهه تهرکار دا دوښهمن د   . او ههیو خواخهوږي بهه ورتهره و هه شهي       هېو څوک به یې دوتت و ه ګڼهي 

ورتهره  ،  هو ټهول ولهس بهه پهه کلرهه       ګ ه یې په خپل رتهمي تیاتهت واړولهه   توګه په رتمیت وپېژا ده او له هغه تره ج
خلروتهه یهې دغهه ریښهګینولي زبهات      ، خو په دې شرط چې ترکار په دې دوښمن  کې ژمن او ریښهګینی وي او  ودری ي

هغه په وړا دې تره  ، چې دهغه لوی دوښمن موږ! دی( احګیاج ) لوی دوښمن  ؟ دازموږ ملي دوښمن څوک دی. شي
 همهدې دوښهمن زمهوږ هېهواد د    . ه رتهمیت یهې وپیژ هو   ، خهو چهې په   و ملهي یهووالي تهه رتهی و، تیهار لهرو      ټولیدای شو ا را

زبرځهواک ښهرېالک تهه ورټېهل     دې او هغهه   مهوږ د ( احګیهاج ) ، همهدې  ولهی دی داخلې او تیالیو پهه ډګهر اړ  م ګاو ډیا و د
، همهدې  وښهمن مهو تهرکار لهه پښهو غورځهولی دی      همدې لهوی د  ، ه خپلواکي لوټلې ده ، همدې لوی دوښمن راوهلي یو

، پهه جهالهت یهې کره       هه ملهي یهووالی لهوټلی دی     ، همدې احګیهاج را په بدیو او تربورګلویو اړولي یو احګیاج په خپلو کې
، وژ هو تهه یهې مرتهورک ي     ، بېرحمهه که ي یهې یهو    لي ته یهې اړایسهګلي یهو   ، تاوتریخوا ه لوټلې ده ، عاطفه یې راک ي یو

 .اچولی دی غالم  پ ی یې غاړې ته را ډیا و او زبر ځواکا و دګاو  ، دیو
ودا ه    د. متهارزه پیهل که ي   ( نفعله او شعاري  ه م) د ودا   ټیم باید تر هرڅه مخرې له همدې دوښمن تر ه یوه فعاله 

لک له دې ټیم تر ټولو لویه تیاتي ځا ګ  ه باید همدا وي چې خپل کار له همدې دوښمن  څخه راپیل ک ي او ټول خ د
، ،  ورتهګا ی ، تهورکمن لهه احګیهاج تهره جګه ې تهه ههزاره      . ره جګه ې تهه پهه یهوه کګهار کهې ودروي      اووه تري ښامار ته 
ډول  چه  او ښهی یهو   . شهعیه او تهني تهګو زه ګهډه ده     ځای ودریه ي او لهه دې ملهي دوښهمن تهره د      تاجیک او پښګون یو

، ځرهه  هو هغهه محهور     زیشن دواړه لهه پښهو غورځهوي   پوزیشن او اپو ښاري دواړه ځپي، ورڅخه ځوری ي او کلیوال و
، فرهر او  متهارزې اراده  تهره د ( احګیهاج  ) چې ټول افغا ان پرې راټولیدای شي یهوازې او یهوازې لهه لهوی ملهي دوښهمن       

ا حصهار او حهرل لهه     دوی د احګیاج ترتیري اتګازي همدا شهل مېلیهو ران دی او د   اول په افغا سګان کې د. عمل دی
دغهو تهپاهیا و ا حصهاري     احګیهاج د  څه مخرې بایهد د  ، تر هرورځ په ورځ غټی ي او پیاوړی کی يیو  داحګیاج  امله د

هغهوی تهوره پا ګهه دې تهپینه      ، خهو د ه شلومېلیو را و تهره دې جګه ه وشهي   ، زه  ه وایم چې لپا ګه او ځواک اوبه شي



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

احګیهاج لهوم   جتههه     ، دد واړول شهي هغوی توریدي او تور اقګصادي فعالیت دې پهه تولیهدي او خهدماتي اقګصها     ، دشي
ددغهې   جګ ې رهتري پرغاړه واخهل  احګیاج په وړا دې د یوه بریالي ټیم رامنځګه کول چې د ودا   د د. همدلګه ماتی ي

 .لویې ملي دوښمن  دمالتیر دی
 :کار میرا یزم ټیم د ودا   د په دې اړه د

لس به له دې لهوی دوښهمن څخهه    ، چې هېواد او وه شيرامنځګ ودا   ټیم باید پر همدې منطق او هوډ ترهرڅه مخرې د
 .يژغور

 .ترچینې او اتتاب باید وپېژ دل شي، (عوامل ) احګیاج الملو ه  په دوهم ګام کې د
، اتهتاب او تهرچینې پهه  ښهه شهي      متارزې علمي ـ عملي الرې چارې  په درېیم ګام کې ښایي له دې لوی دوښمن تره د

 .ام پ اوو ه خلرو ته وروپیژ دل شينې دقیق او ګام پرګګټې اخیسګ او له هغو څخه د
او ځهواک څخهه ختهر    لهه ګهوا    دغه واحد دوښهمن   ویښګیا او روښا ګیا په پ اوو و کې ښایی خلک د په څلورم ګام کې د

 .غه تره جګ ې ته په ګډه تره یو شي، چې بیا له هک ای شي
ښمن په وړا دې عملي جګ ه پیهل  لوی دو دې ټول خلک یوځای دټیم تر رهتر  ال  ودا   د او په پینځم ګام کې ښایي د

دې عملهي جګه ې لهوم  ي ګامو هه      ، او مصهر  د ، عرضهتولید..... ، تیلو او، هګیو، غنمو، زمرېاوبو خپلو ، دک ي
 .، چې ښایي خلک یې پورته ک يدي

مهنه ههم    قهوم تهر  ( بهې  )او ( اله   )  ه د،  هو پهه هماغهه ورځ به    ، چې که له احګیاجه خهالل شهو  ي تفهیم شيخلرو ته ښای
خلرو له مادي فقهر او   هېو مېلیو ر به د. ژبو شخ ه به هم پای ته رتیدلې وي د( د) او ( ج) کومه تګو زه  ه وي او د

غا سګان په چارو کې اف هېو ګاو ډي له وته به  ه وي پوره چې بیا د احګیاج څخه تیاتي ګټه  ه شي پورته کوالی او د
ره به څو خیر و روپیو لپا ري او دخپل هېواد ګټې په پردیو  ه پلو هېو څوک به په دې او هغه باور د .التوهنه وک ي

 .به له منځه والړه شي( احګیاج )  ټولو دوښمنیو اب  د. هېواد ته ملي خیا ت  ه کوي
غهو هېوادو هو پهه    ه ، ان دړا هدې دوښهمن  تهه  هه شهو راپهاڅوالی      مههه  پهه و   ، ژبهې یها  کوم قوم افغا سګان خلک د موږ د

( احګیاج)تګر دوښمن  ، خو تر دې ال دزموږ هېواد ته یې اور وراچولی دی، چې وړا دې یې هم  ه شو تره یو کوالی
ودا ه  ټهیم یهې تهمه     ، خهو چهې د   و ه افغا ان دې جګ ې ته تلهالی شهي  ، اته ویشت میلیجګ ې ته یې تره راټولوالی شو

 .رهتري وک ای شي
ر پیهل که ي او ټهول خلهک     ا حصاري واک وځواک تهرچپه بهیه   مېلیو را و د ځا ګ  ه همدا ده چې د ټیم لویه ودا   د د
بریهالیګوب پهه اړه ههیو شهک  هه       دې جګه ې د  ، زه دورک او په  دوښهمن تهه مخهامر ودروي     ، خو تراوتهه ه یوه لویل

 .دودا   ټیم یې تمه رهتري ک ای شي، خو که ، خلک یې خامخا ګټيلرم
 

 


