
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de   
 

 

 1تر 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

  
  

 ۲/1۸۱/۵۱1۲        «ستانکزی» امیني شیردمحم
 

 پریږدي نه ته آرام ظالمانومو
 

 او ظلم خپل خلکوته بیا یوځل دښمنانو وطن د ده، خبره لرې نه اسالمیت او نسانیتا د چاودنې، موټربمي لوګر د
 واخیست، ژوندیې خوږ انسانانو د بشراو د چې عمل، کرغیړن دښمنانو خاورې د افغان د. کړه ډاګه په کړنه ناروا
 لري ګناه څومره وژنه انسان یو د چې ده، خبره افسوس د. بولي جهاد خبره، شوي غولول په خلکو د عمل دغه دوی
 څه جنایت چې درخبر، ندی دې په دښمنان خبره بې دا خو راولي، لړزه په عرش ډول قصدي په وژل یوانسان د او
  وایي؟ ته

 دې د کې ترڅ په چاودنې درنې یوې د کې ښار علم پل لوګرمرکز د بریدکوونکو ترهګرو اووبجې سهار پنجشنبې
 ښیښې دکورونو خلکو د ونړېدې یې وداني نږدې ته پیښې. کړل اوټپیان شهیدان اوسیدونکي؛ بیګناه څوتنه والیت
 مرکزي ته سیمې. وژړول یې چیغو چیغو، اوپه راویښ خوبه خواږه له ول، بیده بخو په چې ماشومان شوې، ماتې

 دې په کړل اوچت برابره دوه یې حالت ناروغان د رازي، لپاره تداوۍ د پرتوسیموخلک دلرو چې روغتون،
 ماشوم زیږیدلې نوې ته نړې دې مور یوې مخکې دقیقې اوو څخه پیښې د چې شته، څانګه زیږنتون د کې روغتون

 په او شي لوی درلود، په هیلو زیاتو د ماشوم چې غوښتل، ونه ظالمانو واخیسته، ساه یې لپاره شیبې دلنډې او راوړ
 ماشوم د او واخیست ژوندیې ماشوم د ؛هیڅکله نه ووسئ، کې چوپړ په هیوادوالو د او تعلیم کې خاوره دې

 سرې سپین پیغلې، ږیري، سپین ځوانان، کې هیواد په زمونږ. کړل خاورې سره خاورو د ژوندې معصومانه
 افغان هغه یوسي، منځه له نسل افغان د زمونږ چې لپاره، دې د ولې؟. کیږي وژل هم ماشومان نوې چې اوتردې

 . دی ورکړي ځواب ماتوونکی غاښ یرغلګروته خاوره دې په او ډک زرینوکرښو په یې تاریخ چې
 مو کورونه وژني، مو نوم بل او نوم یو په قرارکیني، په دوی نوڅنګه بولي، ځان سیاالن افغانستان د هیوادونه ګاونډ

 لوبې څه کې خاوره په دوی د چې پوهیږو، نه مونږ. دی جهاد کې خاوره دې په چې ویجاړوي، مو وطن ورانوي،
 . کیږي طرحه پالنونه او صادر فتواوې ترورولو؛ او وژلو د مونږ په خاورې هغې له نشته جهاد هلته کیږي،

 ستا چې وکړه؛ فکر غولیږه، خولومه په خلکو ضمیرو دبی کړه، مه وګوره، ته خدای!!! افغانه بیده خوب په اې
 هیواد د تاته. یې پروت کې غیږ مرداره په هغوی د هم بیا او دي پریښي کې په یې څه کړل، ثمیرا یې هیواد

 څه چې کړه، ټیټ ګروان سرپه وکړه، فکر کیږي، درکول درس کولو تباه وروڼو خپل د او وژلو افغان ورانولو،
 په ستا به الس هیوادوالو هغو د. ورکوې ځواب څه ته رب لوی به کې دنیا هغې په حال په ستا افسوس کوئ؟
 چې کونډو، هغو د. دي ورننویستي خبرۍ بې په کورته سره وینو سرو د ورته مو بچیان ځوان چې وي، ګریوان
 .دي مو وروستي سره کفن دسپین بیرته خو ؤ، وتلي ته خوارۍ لپاره ۍډوډ مړۍ یوې د کوره له یې میړونه

 یې افغانان مونږ په چې هیواد، ظالم هغه ووسئ، کې چوپړ په هیوادوالو د نور ورسوئ، ته پای لوبه دغه نور بس
. وي خپور خبر ورانیو او وژنې چاودنې، د کې هیواد په چې نږدئ، پرې نور ووسئ سپر ته هغوی وکړل ظلمونه

 . ووایئ لبیک ته جوړې روغې ملي او یوالې امن، کړئ، سمبال ځانونه ته سولې بس
 چې وکړي، لوبې هغه به سره استفادې په وخت د دښمن شي، ونه کار دا که. کړئ تور مخ هیواد یرغلګر او ظالم د
 پیښه لوګروالیت د تنها دلته .وینو سترګو خپلو په وژنې دا چې لکه. وژني هم تابه پریږدي، که وهللا هم ظالم تا بیا

 د پیښې رتهو   نورې. یادوم درته هم پیښه شهید شاه کابل د جوخت سره پیښې دې د بلکې، ؤ، ترسیمه نه ته تاسو
 وهنه غوږ تاسوته پیښې ټولې دا وکړل ظلمونه څومره ظالمانو، چې والیتونو، نورو د او ننګرهار هلمند، پکتیکا،
 ورورولي او ورورګلوي د ته یوبل راولئ، یوالې خپلوکې په سره ټول واخلي، عبرت نه عمل ناوړه دې د چې کوو،

 به نور .وي خیر ستاسوپه دابه بس. کړئ موجوړ وطن او سرپرکار کې سمسورولو په هیواد د او ورکړئ السونه
 هیواد ورورۍ د او یوالې ملي پرمختللې، یو د. وي محتاج ته ګاونډهیواد د به نه او ځوریږي نه هیوادوال

 هیله په درلودونکی
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