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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

 
 

 

 2۰/۰1/2۰1۵                                              قانع عصمت

 خانه امرهللا مننه
 

 هره په کېده، پیاوړی مې احساس مالکیت د افغانستان د لوستله مې چې کرښه هره .ولوستله انټرنیټ په دې مې مرکه
 انځور ګټو د ملت د افغانستان د ډول فطري او طبیعي په نېغه په نېغ ثبوت شعور د پالنې وطن د یې کې کرښه

 .کاوه وړاندې
 د چې ایډیالونه هغه زما .شول ښکاره رښتیني راته دی ملکیت ملت د افغانستان د افغانستان چې باورونه هغه زما

 .دی اوښتی باندې منار لوړ یوه په حقیقت د راته هم دی والړ پرضد تفریق ډول هر د ملت افغانستان
 هڅه کاله دېرش پنځه پوره ووهله، الره کې معبر په اورونو او وینو د تاریخ د کاله دېرش پنځه پوره ملت زموږ
 چې وشوه هڅه څخه بهر کاله دېرش پنځه پوره شي، تحف څخه داخل له کال برجوره ستره وطن افغان د چې وشوه،
 فارسي واچوي، الس ته ګرېوان غرب د شرق وژني، و جنوب شمال شي، قاتل افغان د افغان

 داسې باروت نفرت د کې رګونو په فرهنګ قبیلوي د تعصبات .شي نه ژبه جغرافیې یوې د سره پښتو له
 .کړي برخې بې څخه نظام واحد او حکومت رکزیت،م له افغانستان یې چاودنه چې کړي ځای پر ځای
 باید کابل چې وشو امر ته موږ چې وو، لیکلي خولې له عبدالرحمن اختر د یوسف ډګروال وي لوستي حتما   به تاسو
 .شي ونیول الندې اور تر توګه دوامداره په
 
 کابل د هدف عبدالرحمن اختر د چې ولیکل، کې ورځپاڼه په جنګ د حقاني احمد ارشاد ستراتیژیست یوه پاکستان د
 ښکار مرض د مرکزیتۍ بې د وطن افغان او شي نه متحد سره بېرته افغانستان چې دی دا څخه سوځېدلو دوامداره له

 .شي
 

 د حقاني د کې کتابتون په پېښور د زما خو وای، راسره همدلته ریفرنس تاریخ او ګڼې د ورځپاڼې د جنګ د کاشکې
 .کړم خپور تصویر یې به کې وخت مناسب یوه په چې ده، ودهموج برخه شوې سکڼل کالم

 
 خطر اصلي د وړاندې په افغانستان د کې وخت حساس یوه په چې دی، وړ مننې او ستاینې د شعور ځوان ستاسو
 .شو متوجه ته کړنالرې او تاکتیک رنګ، مجسم

 
 کړې ثابته تاسو کې حقیقت په ده، لېګڼ داعیه ملت میلیوني دېرش یوه د داعیه ډیورنډ د تاسو صاحب، صالح ګران
 سیمه دغه په او ونښلوي سره اقتصاد نوی پېړۍ نوې د چې دی مالک ظرفیت جغرافیایي هغه د ملت افغان چې ده،
 چې شي، طاقت او ځواک غوره لپاره مدیریت استعداده با د ثبات نړیوال د کې

 .نشته کې سیمه په زموږ یې متبادل او الترناتیف
 

 د چې دی کړی ویلډینګ داسې قوت بشري کې منځ په ظرفیت جغرافیایي دغه د تاریخ کلن زره نځهپ تېر زمږ
 د نه او دی کار توان د دسیسې د ایران د نه ده، خبره وس د توطیې د پنجاب د نه یې کول پرې او شلول کوشیرونو

 .ده پوره څخه توان او وس له دښمن معلوم نا او معلوم کوم بل
 ګنډلې دي نه خیاط انګریزي په ټوټې بلوچستان او پنجاب سیند، د موږ لري، نه رنګ مصنوعي وحدت ملي زموږ
 .کړو پټه پرې کونه استعمار د بیا او کړو جوړ ترې لنګ رنګونو څلورو د ملنګ جاللو د چې

 زموږ باندې تویولو په وینو د زموږ تېغونو لوڅو خپلو په قوتونو نورو زمان د او روس او انګرېز ُمغل، او چنګېز
 .شو درولی پرې عمارت هېواد ستر یوه د چې دی، کړی پیاوړی داسې تهداب ملي

 
 سرنوشت محتوم انسان د خاورې دغې د وراثت هېواد ستر دغه د وي، اوالدونه زموږ به وارثان هېواد ستر دغه د

 دغه د .ده مزدوري اجارې د ېی پرستي وطن چې دی نه کار خلکو هغو د تعمیر او عمارت هېواد ستر دغه د .دی
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درآنالین افغان جرمن 

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

 

 وختونه ترخه بریاوو او ماتو دردونو، غمیزو، د ملت میلیوني دېرش دغه د چې دي څوک هغه معماران هېواد ستر
 .دي نغښتي کې پوستکو او هډوکو په یې
 

 د ملت زما چې کوله هڅه مې کاله څوارلس او وم کې اسالمي جمعیت په کاله څوارلس زه صاحب، صالح جناب
 پښتون او تاجک د چې نکړي پیدا توان او وس دا څوک باالخره او شي وژغورل څخه وېش له پښتون او جکتا

 داغونه افتراق د باندې پیکر متحد په ملت کېدونکي وېشل نه او واحد د زموږ نامه په غرب او شرق جنوب او شمال
 .کښېږدي

 
 او شعور دغه د .دی محدود پورې تاسو په ازېیو اواز شعور د ستاسو او غږ ستاسو چې کړئ ونه فکر دا تاسو
 اب نیکمرغۍ، خپلې د افغانستان چې دی والړ څوک هغه هر کې خیمو او کېږدیو کالوو، خټینو په شا تر دریځ دغه
 .بولي مورچل ساتنې عفت او دارۍ

 
 .ښکاري نوبت پورې شپو نیمو تر کټ پردي د ورته تصور عزت د ځای بل پرته څخه افغانستان له
 
 راڅخه روح عزرائیل ته سبا که بولم، نتیجه رڼه یوه مجاهدو خپلو د موقف ستا ویاړم، دریځ په ستا خانه، مرهللاا

 وي مطمین مې به روح شي خاورې سره خاورو له ابدیت د کې هدیره کومه په هېواد د هډونه ستړي زما او واخلي
 د تاریخ د به راز دغه او پوهېږي راز په حیا او بقا د هېواد د زما شعور ځوان هېواد د زما چې انګېرم به داسې او

 .وي راز بریا د کې ټاکلو په منزل ستر د قافلې د وطن افغان د باندې جاده ناپایه پر سفر
 
 ملت افغان وي دې تل
 وحدت ملي وحدت، ملي وي دې تل
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