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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

  
  

 ۶۲/۶۲/۶۶۰۲         شیرمحمد امیني ستانکزی
 

 ساتونکي دي هیواد ځواکونه دملي 
 

تل هڅه کوي،  هیواد څخه پوره مالتړي او افغان امنیتي ځواکونه د
وساتي، دوی چاته اجازه چې خپله خاوره له یرغلګروڅخه په امن کې 

المل وګرزي، نو ولس ته  بچیو د آزارولو هیواد د نه ورکوي، چې د
خپلو ملي امنیتي ځواکونو مالتړ وکړي، ځکه دوی  پکار ده، چې د

 شپه او ورځ د ولس په خدمت کې دي او دګران هیواد افغانستان د
 سرپه بیه کوي.  خپل د خاورې ساتنه د

کې ډاډمنه سوله تامینول،  خه په هیوادد ملي ځواکونو یواځنۍ مو
ورانکارو او ویره اچوونکو کسانومخه نیول او پردیو یرغلګرو مخه 

پاک هدف درلودونکي دي، خو ځیني  ډب کول دي، نودوی څومره د
خپل وطن لپاره درناوی نه لري،  یا د کسان چې غلط پوه شوي او

اد ساتونکي هیو دوی ته د سره جنګیږي، ځکه زموږ له ملي ځواکونو
دې  بهرني معلومیږي، نه هیڅکله دغه امنیتي ځواکونه زمونږ د

اسو ساتي، نوبیا ت او موږکور خلک دي،  کلي او خاورې بچیان دي، د
 نور موږباید دغه ځواکونو  جګړه؟ څه لپاره د او ولې دوی سره جنګ

خپل خاورې  د هم پیاوړي کړو، له هغوی سره اوږه پر اوږه ودریږو او
و ساتونک دغو وکړو، چې د فکر یا اوس ځینې جنګیږي، لږ او پالنه وکړو. که مخکې دوی سره جنګیدلو او ساتنه

په چا وساتو،  هیواد مو هیواد امنیتي ځواک ونه لري، نو خپل ځان او موږځان تباه کول دي، ځکه که ز ژوند ختمول د
به چالره اجازه ورنه کړو،  به حکومت کوي نور موږخپل ملکي چلوي پر موږګاونډي هیوادونه به په  بیا بهرني او

 پرخاوره او ولس لوبې وکړي.  موږچې ز
نیکونو  خپلو پلرونو او هیواد دښمنانو ته وښایي، چې اوس هریو د میړانه په ښکاره ډول د افغان خپل غیرت او هر

ي یې، ځینو لپاره څومره ښه تعقیب کړی او کو هغوی الره په ساتنه کې قرباني کوي او د هیواد په څیر خپل سرونه د
مخ به تل تور شي  غلیم د پوره ورسره مرستندویه ووسي، نو خپل ملي امنیتي ځواکونو سره ودریږي او چې د به وي

انان په خپلو کې سره افغ موږمخ نه لري چې  سوهنو څخه ډډه وکړي، ځکه بیا دویاو په افغانستان کې به نور د ال
ساتونکو خدمت دې قوت په ډاګه کولوسره نن ټول ژمنه وکړو، چې هیوا قوت په یوالې کې دی، د موږز بیل کړي ځکه

ماتولو  افغانانو د د یوالی دښمن ته ښکاره شي، چې موږودریږو، ترڅوز وی سره یوځای په سنګرونو کېاوله هغ
 .ترسره کول امکان نلري او اوس دوی په خپله دښمنان له منځه وړي

او  جوړولو ویجاړیو پرځای د خبرو ته غوږ کینږدو او د نور و خلکو د او هیواوالو ته خدمت وکړو چېنو راځئ، 
 مالتړي وکړو.  پل هیواد امنیتي ساتونکو پورهخ او د سمسورولو فکر وکړو
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