
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 
 ۷۰/۸۰/۲۰۲۱                             عبدالصمد ازهر 

 

 
 

 !دروند ولسمشره وروستی فرصت له السه مه ورکوه
 
 

 !ول کړهراپورته شه، چیغه وکړه، را خوځېدلي وطنوال پر ځان راټ
راووځه ملت ته د دښمنانو تور پالنونه په زغرده رسوا او مقاومت ته یې راوبوله! زه ډاډه یم چې ځورېدلی ولس دې  

 .نارې ته لبیک وایي
په هرې ولسوالۍ او والیت کې ګڼ شمېر وطنپال کسان شتون لري. راپورته یې کړه او د محلي پاڅونونو د مشرۍ 

 .اعتماد پرې وکړه
 !افغانیت چیغه روانه کړه، د تورتم په ضد راپورته شه، د رڼا مشال اوچت او د خپلواکۍ بیرغ ورپوهد غیرت او 

پام دې دی که نه، نن سبا دې د واک موده پای مومي او خدای خبر چې څومره به نور ژوندی پاتې یې؟! ته کولی 
ومي، بې واکه، یا خدای مه کړه خاین په  شې یا د وطن د ژغورنې نومیالی قهرمان شې او یا په تاریخ کې د یوه بدن

 .نامه چې تر مشرۍ الندې یې یو باتور ملت او د عظمت ټاټوبی سقوط کوي، ثبت شې
که پر خپل ولس او د ولس پر زور باور وکړې، د پردیو له جاله خپل السونه او پښې راخالصې او د وطن د ژغورنې  

ک ولس یو کړې، هم به د پردیو سترګې درنه وسوځي، هم به  پاڅون په سر کې په نره ودرېږې، هم به تیت او پر
خپلواکي، ملي ګټې، د خاورې بشپړتیا او ملي حاکمیت خوندي کړې او هم به دې نوم په تاریخ کې په ځالندو تورو  

 .ثبت شي
ان چې  تا غوښتل د غازي امان هللا په پله پل کښېږدې. ستا ارمان و چې اماني پاتې پروژي سر ته ورسوې. خو ارم

ستا تر مشرۍ الندې زمونږ تر پښو الندې مځکه هم رانه ښویېږي. دا له پردیو غوبل شوی وطن اوس بیخي رانه  
 !ځي، توره تیاره راځي، د سړیتوب کډې بارېږي او خدای خبر چې نورې څه نادودې به دا خوارکی ولس ګالې؟

ېدا دښمن ته پرېښودل کېږي. د مار لستوڼي دې  وګوره ډېرۍ ولسوالۍ والړې اوس والیتونه هم درنه ځي، او بې در
 (۱) .پېژندل خو خوا دې ورله ساتله

همدا اوس ولس په قهر دی، په جذبه دی، راوالړ شوی دی. مخ کې تر دې چې دا تودوخه سړه شي وخوځېږه او دې  
ه بوځي. سبا به خوځښتونو ته نظم او سمت ورکړه. مه پرېږده چې ناپاک السونه یې خپلو قومي او ګروپي موخو ت

خلک بې اسرې شي، ساړه به شي یا به یې د غرض څښتنان بې الرې کړي، بیا به که وهم غواړې هېڅ ونه شې  
 .کولی

پر ځوانانو او محلي وطنپالو مشرانو هم غږ کوم که له پاسه څوک ستاسې او د وطنوالو د پاڅون پروا نه ساتي، پخپله  
ور کې شته لومړی پټ او بیا ښکاره مقاومتونه جوړ کړئ، د طالبانو پر  سره منسجم شئ، په کمو وسلو چې په هر ک

کوچنیو او کمزورو پوستو یرغل وکړئ، نوره وسله الس ته راوړئ او له ګاونډو مقاومتونو سره یو ځای شئ او تور 
 .مخي دشمنان او د پردو لښکر له خپلې خاورې وشړئ 

 .د خلکو زور د خدای زور دی. که یو ځل خلکو یوالس پاڅون وکړ بیا نو هېڅ زبرځواک یې هم مخه نه شي نیولی
 

 ۱۶کال د زمري  ۱۴۰۰عبدالصمد ازهر د  
 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــ
 خوا دې ورته ساتله = خاطر خواهی شان را می کردی  (۱)
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