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 1تر 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

  

 

 ۲۰1۵/۰۹/1۶         ستانکزی امیني شیرمحمد
 

 دی؟ څوک دښمن زمونږ
 

 نه کې زړونو په دوي د شیبې خوښۍ د ورځې نن تر چې دي، دردیدلي سخت کې جګړو په لسیزو وڅ د افغانان
 هغه یي المل. ورکړي وي نه السه له یې کورنی یو خپل چې نشته کور داسې کې هیواد په ځکه. څرګندیږي

 ووځو څخه ستونزو شته د او شو پوه مونږ چیرته که .شوي ټپل لخوا هیوادونو بهرنیو د افغانانو په چې دي، جنګونه
 او دوست ته دوست بیا او شو وکوالی توپیر سره دواړو د وپیژنو، دښمن او دوست خپل باید کې قدم لومړي په

 .و کوربه سولې پاتې تل د مو به هیواد او رسیږو ته پایلې بریا د مونږ وخت هغه نو ووایو، دښمن ته دښمن
 خپلو په افغانان دښمن؛ هیواد د همدا. کوي غږ دوست ته دښمن سخت سر افغان د مشران؛ حکومتي زمونږ بیاهم خو

 بې او عام کې لمبه دې په هم او اوړي ژوبله مرګ لوروته دواړه چې جنګوي، سره نوم بل او نوم یو د منځوکې
 امن کې افغانستان چې غواړي، نه دوی ځکه رسیږي، ته هیوادو منافقینو او خاینو یې ګټه چې سوزي، وګړې ناهگ

 کار سوداګریز دوی د چې پلوري، افغانانو په توکې تولیدي هیواد خپل د دوی وکړي، پرمختګ اقتصادي او راشي
 .دریږي ونه ټپه په بار او
 همدارنګه او جنګوي کې خپلو په مو هم دي، دښمنان سرسخت هیواد د زمونږ دوی چې ده، خبره اوکره څرګنده نو

 تود کړنوته ناشونې دوو دغه افغانان ډیری .وي دود فرهنګ اوکرغیړن ناوړه خپل کې ټولنه افغاني په زمونږ
 فرهنګ د ټولنې افغاني او اسالمي د وروڼو، افغان خپل د ولې دوی چې ده، خبره افسوس د خو. وایي هرکلی
 زمونږ چې لپاره، کړنو داسې د وړاندې په روپیو څو د او لمسون په هیوادونو نورو د چې خلک دا آیا .دي دښمنان
 وینو، مالمت مشران خپل مونږ بیاهم .بولي شریک ځان ګناهونو او قتلونو تیریو، په هغوی د بیا مني، نه یې وجدان

 او کوي خطاب ورور د ورته تل. څرګندوي نه دریځ او مقاطعه غوڅه سره دښمن خاورې د افغانستان د ولې چې
 .پریږدي غالمي پردیو د يدو چې دې تر ،ورکوي نه سزا جاسوسانوته کورني ولې

 په افغانان ګواکې چې کوي، پورته ګټه ناوړه نه سلوک او رویې ښې د مشرانو افغان د هیوادونه ایران او پاکستان
 دی، پریښې نوم سارې بې کې تاریخ په نړۍ او هیواد د ملت ور زړ افغان ده، نه داسې هیڅکله نه. پوهیږي نه څه

 .لړزیږي یې بدن اخلي، خوله په څوک کلمه افغان د اوس چې ورکړیده، ماته داسې یې هیوادونوته سترځواکې هغه
 نه قوت تندري  هغه کې افغانانو په به اوس چې کوي، فکر تل هیوادونه؛ ورور او دوست ،وینا په مشرانو د زمونږ

 میلمه افغانان ځکه ،وباسي فکره له دې دوی خبره دا. لري ونه کار به سره مونږ وکړو پرې چې هرڅه ،پاتې وي
 په دوست د او میلمه د ځان بیا وخوړه ډوډي یوځل چې یې دسترخوان په چا د دي، نه وګړي حرام نمک او پاله

 او چل په ،هیروالی نشي درد ورکړې د ډوډۍ مړۍ یوې د بیا ایران او پاکستان هیوادونه پال میلمه هغه. بولي توګه
 په زمونږ لور بل. کوي مرستې ناڅه څه او چلیږي صفت په وروي او ګاونډ د سره مونږ خوا یوې له چې ولولو
 المل دې د وي، باخبره څخه وړو کړه له هیوادوالو د چې جوړکړي، ځالې شیطانت او دښمنۍ د داسې کې هیواد
. کوي سبا ورځې او شپې کې کړۍ غالمۍ د او کوي ظلم او جفا ستره سره هیواد خپل د چې دي جاسوسان هغه

 ورنه اجازه دا ته دوی وروسته دې له کړې، څرګند پیژندلوهوډ په دښمن خپل د مشران حکومتي زمونږ او افغانان
 خاورې افغان د چې افغانان کوم. کړي تود میدان جنګ د او مداخله غلیم کې خاوره پاکه په زمونږ چې کړي،

 قانون د ورسره باید کوي، مرسته او همکاري کې رواجولو په فرهنګ دهغوی او ورانولو په هیواد د سره دښمنانو
 هیوادوال او کور خپل نور او وي درس عبرت د ته جاسوسانو نورو ترڅوچې شي، ورکړل سزا او معامله مخې له
 .پریږدي کراره په مو

 پای
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