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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  
  

 2/1۲۱/۵۱1۲         «ستانکزی» شیردمحمامیني
 

  شوي ستړي څخه جنګ له نور افغانان
 غواړي پوهه او سوله کې هیواد خپل اوپه

 

 او بدبختیو دغو چې غواړي، نه اوس افغانان وروسته جګړو او جنګ څولسیزو د

 لوړه تریواندازې کچه علم او پوهې د کې افغانستان په ځکه ووهي، لمن خوالوتهنا

 او جنګ د چې شویدي، پوه دې په وګړی هر افغانستان د برکته له پوهې د. ده شوې

 لپاره پخالینې ملي او رغوونې جوړنې، هیواد د دوی جوړیږي، نه څه څخه جګړو

 په حکومت لنډمهالې د. ورسوي ځانونه ته موخو دغو ترڅو کوي، کوښښ او هڅې

 د هیواد څنګه چې دي، کې هڅه دې په افغانان زیاتره مهاله دا تر او کیدو ته رامنځ

  .کړي سیال ځانونه سره هیوادونو ګاونډ نورو د او بیوزي ته لورې پرمختګ

 دوام ته السوهنو چاروکې سیاسي په هیواد د چې دي، ګاونډیان همدا هم خوبیا

 ځان ته لورې پرمختګ او یوالې امن، سولې، د افغانستان غواړي؛ نه ورکوي،

 ځالوو ځالوو، په. رسوي ځانونه اعمالوته او کړنو شومو هرډول د موخه په راوړولو السته د ګټې خپلې د. ورسوي

 خپلو کړی، اعالن خبرو کلکو په سره افغانانو له ورورګلوي خپل کې خبرو مخامخو وا رسنیزو په ګاونډهیوادونو

 دښمني بلکې نه دوستی یوڅرګندوی ډول څرګند په داهم چې دي، کړي یي مرستې او شویدي پاتي ژمن هم مرستوته

  .ده

. کړي ویجاړ او وران کوریي او ووژني ورور خپل لپاره دوستي او مرستې د چې دي، کار دا ورور یومسلمان د آیا

 مونږ هیوادونه ګاونډ که داده؛ خبره دلته نو. پریږدئ به یوڅه او کوئ به یوڅه وایي چې ده؛ معقوله یو کې پښتو په

 لپاره؟ څه د ولې؟. ورانوي مو هیواد کوراو وژني، خلک ګناه بې زمونږ هم کې بدل په وغه د راکوي مرستې څه ته

 سیاله سر دوی د چې لوریږي، نه یي باندې مونږ په .یوو سیاالن یي مونږ او ویاست ګاونډي یی مونږ چې ځکه

  .ووسو

 ګناه بي ووهئ، ملنډې خاوره پاکه دې په چې ورکوئ، مه اجازه ته دښمن خاورې خپل د! افغانانو شئ راویښ

 .کړي رنډې او کونډې یتیمان، شهیدان، هیوادوال زمونږ ووژني، افغانان

 په دې د باید دی، مخامخ ناخوالوسره کومو له افغانستان ورځ نن چې: دي دا څخه دولت مرکزي له غوښتنه زمونږ

 .وشي اقدام یي اړه په باید وړندي زغملو د ته افغانانو د نور السوهنې هیوادونو بهرنیو د وکړئ، پاملرنه جدي اړه

 لپاره جوړیدو د افغانستان مختللې پر او روښانه د پرځای اوجګړې جنګ د چې لري، باور پوره دې په وګړي افغان

 د ډیوې معارف د کې ټولنه په چې وکړو کوښښ لپاره مطالعې او پوهې د باید شته اړتیا زیاته ته اوعلم پوهه

 د چې دی؛ کار په لپاره خاوند سواد د او پوه هر د کې بانډو او کلیو په وساتي، ځالنده فرهنګ او کلتور روښانولو

 اړوندې باید شوي، خورې ندي ډیوې معرفت د چې کې ټولنه هغه په واچوي، الر په تبلیغ اړه په پوهې او علم

 د به ټولنې هغه او پرکارشي الس کې جوړولو په ښوونځیو د او دایر کورسونه سوادي بې د ورته مسؤلین او ادارې

 .کړي سمسور او آباد افغانستان ګران به فکرسره روښان د او ووځي را څخه بدبختیو او ناخوالو

 په او راځي ته مخ وي کې برخو نورو او ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، په هغه که کارونه ټول برکته له اوپوهې دعلم

 خپل چې لري، نه وخت ته بدبختیو نورو او وي اومصروف بوخت کارونو به وګړي ټول یوهیواد د کارونو شته

 الحمدهللا چې ؤ، شوی بدل ډګر په کلتور جنګي یو د افغانستان مخکې کاله دیرش لکه .کړي شامل یې کې کلتور
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

 ده، دلته موخه اصلي. خوښوي لپاره ځان کلتور خپل پوهه او علم شوی، برخمن څخه پوهې د هیوادوال زمونږ اوس

 هیواد د غولیږي، ونه خبرو په خلکو پردیو د نور چې دی، الزم نن ته ولس کړیدلې او ځوریدلې افغانستان د چې

 د وګڼئ، موقف اصلي خپل یوالې او امن سوله، پرسرشي، الس څخه جګړو او جنګ د وکړي، پاملرنه ته ګټو ملي

 نو .ووسي سمبول اصلي یوالې ملي د او ټغرټول بدبختیو نفاق، د وښوروي، کې افغانستان ټول په زانګو اوعلم پوهې

 او ټکنالوژي سیاسي، په سره، هیوادونو له نړي د نن چې کوم ودریږي، کې قطار په هیوادونو هغو د به افغانستان

 .چلوي قدرت سیاسي خپل هیوادونو پرنورو او ګڼي سیال ځان قدرت په

 پوهه سوله، غواړو، نه جنګ نور مونږ چې وایي، غږ او اتفاق یواتحاد، په ټول سره افغانان رسیدوته موخو دې د

 .دی شعارهم همدا دوی د او غواړو یوالې ملي او

 په افغانستان د سوله کړي ناخوالوخالص وو شته له افغانستان نور دې( ج)خدای لوی چې وایم دا کې پای په

 موټې یو او ډاډمن یوسوکاله، د. کیږدي ټکی پای د ته بیچارګۍ او فقر دا افغانستان د نور راولي کې ګوټ هرګوټ

 هیله په افغانستان


