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 !دښمني او دوستيــ  سیاست
  

 یو کاشکې ) نقص یوستر کار تنویري او استدالل موخې په تعامل د سره نړۍ او ارزونو، او لیکنو تحلیلو، د زمونږ
 افغان د او موقف او موضع وطني او ملي انساني او افغان چې دا هغه شته  زیاد او لږ کې ډېرو او ما چې  لري (

 لپاره جلب د مالتړ د خغوى د او بیانوو افتخارات او راوړنې ته الس تأریخ، سرښندنو او عزت د  انسانیت او اولس
  کې  ورکولو سمت   په کارو خپلو او اولویتونو  د سره مسایلو داسې سیاستوال ووایم دقیق یا  او نړۍ و...ا ویاړو پرې

  نه    هغه حتى او لري نه دلګرمى کومه سره  قصو غیرت د او  سرښندنو  او کارنامو  داسې او کسانو  داسې او
  مړ  او  وویشت متجاوز لپاره بچولو د عزت د خور خپلې د رور افغان چې دا نده.  هم جالبه ورته سره له او   خوښوي

 تکلیف رواني د راته خو وایي نه څه ادبه له او شي غلى ګوري، پوره او هکښت راته بل هغه ویاړو پرې مونږ او کړ
 افغان وختله، سا  غوښتو خیرات له نه نړۍ افغان باغیرته چې ده خبر تعجب د  داهم ته  نړى هو کوي. خیال لرونکي

 فرانسې ي،جرمن ځاى پر مکې د مسلمان هغه او غرق کې اوقیانوسونو کې الر په ګدایي د ته نړۍ زاړه او ځوان
 موقفونه او حالت وړ دقت د او تفریط او افراط نور داسې او ... او ورساوه ځان لپاره غوښتلو پناه د ته انګلستان  او

 مظالمو  اى  اس  اى  او  اردو  پنجاب  د  اوسه  تر  ال  نړۍ ولې  چې  ووایم  باید  دى  عنوان  زمونږ  چې  ته  یو  دا  راشو  چې  خو
  حساب   باندې  دوى  او  دي  غلي  ته  دوى  کوي؟  ورسره  مرستې  او  مالتړ  معنوى  وا  مادى  ال  حتى  او  پاتې  غلى  او  چپ  ته

 وړه هغه  دا شي. پلورالى هم نیا  خپله کې مقابل پېسو او دالر شنو د دوى چې دادى علت بنیادي موقف ددې کوي.
 . یو نه خبر سره له ډېر پرې اوسه التر چې ده باریکۍ

  
  دوستي   کې چوکاټ په  هغو  د  او ګټې زما  او  ګټې مصالحو،  او  ګټو د معیار دوستۍ د او الفباء سیاست  د وایي چې دا
 ذلیل اصل، ذلیل کې ظاهر دا او اصل دا دي. کار په خالصول سر پرې چې دى راز او خبره بنیادي هغه دښمني او
  استقامت   همدغه  په  تل  او  ګټې  ملت  او  وطن  د  معیارتل  دوستۍ  د  هغه  د  ته  کس  عزته  با   او  ملي  یو  چې  دى   نه  دې   په  هم

 سره  نړۍ نو دي. مصالح او منافع شخصي  او ګټې شخصي خپلې  هغه  د   ته کس  پلوري وطن  او  عزته بى او دى کار
  ددوى سره زما  چې شي کړاى مستنده  دا لپاره همیشه د ورته باید کې ورکولو قناعت او جوړولو الرو  تعامل، په

 . دي نغښتي کې څیز او شي  ګډ کوم په ګټې
  

  حیدري   کله  او  زینبي  کله  فاطمي،  کله   یې  جبهه  پر  جبهه  او  کړم   لوټ  آخوندانو  ایراني  او   کېدم  وژل  کېدم،  مړه  ونهپر  تر
  وه،  نه باک یې چاته خو کړم لوټ یې هم  او پړ یې هم مړکړم، یې هم.  کړم ،<< کثیف سوخته، پدر افغان>> او

  دا  او شوه، رانکړاى اجازه ښخېدو د کې مقبره او نقبرستا محلي ایرانى په خو ورکړ السه له ورته مې ژوند حتى
 کړ، استعمال راباندې بمب ستر نړۍ د یې کې بوره توره او غرق کې اوقیانوسو په  وه، نه  جالب چاته  حالت زما 

 وې، نه مهمې چاته خو وشوې راباندې  نارواوې هرې کې جېلو قانوني غیر لسهاو په او شوم، لوټ او شوم ووژل
  هلته  بیا  او شو وروزل  هلته او صادر دهشت او ترور اول لخوا پنجاب د کې پاکستان اوسني په ته بلوچو او پښتانه
 لوڼیان   عزته  با   او  پاک   لري.  دوام  ال   لړۍ  دا  او  شو   ولوټل  او  ووژل   دانننه  تر  سندهى  او   یکي  سرا  بلوچ،  پښتون،  پرې

 شهیدان  او  ووژل  لخوا پوځ  ظالم  پنجابي او   پاکستان د  رځو  رڼا   په  مشران  بلوچ  او  پښتانه  لسهاو او  وزیران   عارف  ،
  دې  چا  خو شول، اعدام توګه القانونه په کې حضور په میدیا  او   نمایشونو سترو د کې ایران په افغانان سلهاو  شول،
 ایجابوي  برنامه  او پالیسي  پمپیو   جناب  د  او ګټې  چا   د  چې  نن  خو  ونکړ  کچه  لوړه په  اعتراض  او  اقدام  الزم  کې  برخه

 حاکمیت افغان او غندنه جنایت دغه او خوا له آخوندان د ایران د اچونه ته دریاب مهاجرو، تنو 70 د لخو ایران د
  ته  مونږ دوى  او  کیږي غندل خولې له وزیر د  چارو خارجه د امریکې   د پمپیو  جناب د سبا  نن غوښتنه دعدالت
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 ضد پر حاکمیت د پر ایران د غوښتنه عدالت او موضوع دا چې غواړي راکول قوت او تړ مال  کې برخه دغهد
 عادالنه ددې امریکې د مونږ کوي. مالتړ امریکه غوښتنې، عدالت ددې او شو وکړاى اقدام کلک توګه جدي په  باید

 او  ګران تحلیل افغان او افغانان چې غواړو پوهول ځان دې په  خو کوو  مالتړ یې مالتړه له  او کوو  مننه نه موقف
  په  غوښتنه او منطق تعامل اود تحلیل هر خپل چې شي پوه  باید افغانان کې تعامل په سره نړۍ او محققین ړونکي،څې

 ده په وي. بنا  میندلو تحقق او اصول پر ګټو د دوى د لوري مقابل د  کې هغه چې کړي قوي قوت او منطق داسې
  ددوى  سره زمونږ چې کړي مستند بنیاد او  منطق دغه  باید ارزونې او تحلیل زمونږ  چې دي کار په پوهول ځان
 لندن  د  امنیت  کې  غرو  افغانستان  د  چې وایي  بلیر  توني  وزیر  لمړى  وخت  د  انګلستان د  چې  ده  نه  تصادفي  دا  دي.  ګټې

 تحلیل   تعامل،  زمونږ  نو   کړ،  نه   تنظیم  او  عیار  داسې  تحلیل  او  تعامل  خپل  مو   که   لري.  تړاو  سره  امنیت  سړکو   ښار  د
 پرې  به  کړي،  السه  تر  مالتړ  نړۍ  د  چې  آثار  مٶثر  خو  کړو  خوشاله پرې  به  ځان  او  شي  خوښه  خپله  مو  به  ارزونه  او

 . شي نه مرتب
  

 کې صف اول کې مبارزه ضد دهشت او ترور د کې کلو 40 دا افغانانو چې شته مستندات ډېر داسې او لرم باور زه
 بلکې  نه،  منطق  پر  مرستو  د  مٶسسو  خیریه  د  سره  اولس  افغان  د  چې  هد  وجیبه  نړۍ  د  دا  کې  نتیجه  او  ورکړې   قربانۍ

   وکړي توګه په وجیبې د دنړۍ مالتړ سرښندنو د اولس افغان د کې الر په ساتلو د امنیت د نړۍ د
  
 لږ یا  پرې سیاسیون او څېړونکي ګران، تحلیل بهرني او داخلي زمونږ  حتى چې دى خبرې د اړخ او نقطه هغه دا
 . لري نه پایلې ملموسې او نتایج کار روا او  مشروع خپل د  توګه دې په او نیسي نه تماس سره له هم یا  او
  

 پاى
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