
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 ۴۰/۴۰/12۰2                                                                                                                  ایناصر اور 

 

... از افغانستان و خدمت به  گانی را  یوقت غذا ۳خوابگاه مفت، 
 ها! گانهیب

تعداد زیاد از عاملین بربادی افغانستان )چپ، راست و وسط(، از بهترین امکانات ملت استفاده کردند ولی برضد منافع  

   ملی و در خدمت بیگانه ها قرار گرفتند 

ت له امکاناتو څخه په ګټه اخیستو سره د پردو په  د افغانستان د بربادی زیات شمیر عاملین د مل

 .چوپړ ته والړل 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

فرزندان ملت   تصویر لیلیهٔ پوهنتون کابل و طعام خوری پولیتخنیک که برای رهایش و آسایش 

افغان اعمار و در خدمت آنها قرار داشت. البته که ده ها هزار محصل از آن استفاده کردند و  

 .برای وطن مصدر خدمت نیز شدند 

ولی در عین زمان یک مشت ارازل و او باش بنام محصل از بهترین امکانات این کشور استفاده  

آماده بود.   برایشان  ... وقت غذ ای مفت و رایگان و   ۳نموده و بهترین اتاق های مدرن خواب و  

م  خدمت بیگانه ها قرار داشتند و احزاب و تنظی  ها با پول و امکانات مردم افغانستان در اما آن 

هایی را به دستور استخبارات شوروی، چین، ایران و پاکستان اساس گذاشتند که هزاران فرزند  

با استعداد این ملت را که میتوانستند بهترین خادمان برای مردم افغانستان باشند، فریب داده و  

ان اجنبی  آنها را علیه ملت و بر ضد منافع ملی استعمال کردند. مثال ها ی مرده و زندهٔ این اجیر

 .را همه شاهد هستیم

که ملت بیدار شده،   با تأسف که این پروسه تا امروز هم دوام دارد و تا زمانی دوام خواهد داشت 

اجنبی و تخریبگران افغانستان را به   به منافع ملی اندیشیده و مرده ها و زنده های این غالمان

 .محاکمهٔ مردمی بکشانند 

در خدمت بیگانه ها   دشمنان این ملت قرار داشتند و هنوز همبدون استثنی همهٔ شان در خدمت 

  .اند 

   نابود باد جهل * نابوده دی وی ناپوهی 
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