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 کیل ۍستیته !!پران نیرالمومنیما اغليښولسمشر او  اغليښ
 هیافغانانو د کلتوري اتحاد شتویم انستادیکي د کرست نیډپه سو

 

 ط میبسم هللا الرحمن الرح
 !اغلوښ

له  ګړېج د وادیه ږافغانانو خپل خو ونونویزره آن په مل ونوګپه شان په سل ږاو زمو ږمو چېجوته ده  هښ تاسوته
سر خوندي  او اوالد د انځ کي د ۍامن ېمو په کور دننه په عامه ب وادوالیه رهېشم ې. همداراز بید يیښوجهي پر

 ته د ایاو استرال کایاروپا، امرمو  وانانځاو تنکي  وانانځ ،ۍکورن یرډې. رزيګپه شا هډاللهانده ک لهیکولو په ه
زغم  هم دي تر رسويېت خهڅپل صراط  ېد د ېچ وکڅخوراک سول او  وانویاو ل انوګنهن په ارمان د داېرس

په خاطر  ېحاللي نفق د ۍاو کورن انځ مو د واکځ یبشر کاري او نهښغو وهی وادیه دي. د الليګ یې اؤنهړپورته ک
کچه  والهړی. په ندهړېورک هږته او يټذلت او شاقه کارونو دروند پی کي د وادونویاو نورو ه جی، خل وډیاونګپه 
نونو افغانانو ویپه دغه وژونکي مرض د مل او قاچاق او تښ. فساد، د مخدره توکو کویږک لګڼ وادیخور ه راتیخ

مغرضانه  د یله لور وړیړیک صومشخ . ديد يړراوراته په سوغات!؟  ګړېج ېغي ده چبله بدمر ایب دلیمعتاد ک
 تونوښمنلو ارز د نویاو مدني قوان عتیشر ده. د ېدلېباوري اوج ته رس ېب ځترمن تونویونوملرو د یک څپه تر وڅه
 یعینورو طب او وچکالي او د ایارتګوز ه،ږ. لويږکی ونهړانحراف او سرغ ګۍستر نیوره سپپ الس او یپه لو خهڅ
 ولډوی ونهیپه  بهېهره ش چې دا ال یې ېنوونکګبو هړولوزټ.تر  یبل غم د اینه لرل ب ریالزم تداب یاندړپر و ویښپ

پوري  وڅناخوالي به تر هڅهر . دایکي خپور د وادیه ولټپه  غرټ ونوګوخته مر ېب . ديږبهی نهیافغان و ناهېګدب
 ستا ای یچ ورئګد هغه پالر په رول کي و انونهځلپاره خپل  ېلحظ ېوی په خاطر د یخدا د هړوي. تاسي دوا

کي ور  ۍپه بوج هښغو چېخپل معصوم ب د یحملو ک يئ! په فدانینیر المومیماستا  هم ای او ویولسمشر! په بمبار
مور هغي  او د ئړک ټیټکي سرونه  وانوېرګلپاره په خپلو  لنډی شیبی ېوی صرف د یاځ...د اولس کلونو پرولويټ

. اوهم ويیتو کيښسئ او ویاوما ۍسو ېب قبرته ناسته او د یزو ګمریوانځخپل  د چېهآسوي ساندي واورئ کوم 
نه  وکڅ لوښراک د تهیږاو وغ ستيیاخ نيځیور يږخواخو ولټ ګړېج چې يړک هړدر په ز مهیتی ېهغه ببرسر

 لري... . 
 ! نیالمومنریما اغليښولسمشره او  یاغلښ

. ید یسي " په درشل ک ګنو په جن یس ګپه تن چې. ولس نور د " ده ېزغمه وتل افغانانو د ، نوره د هګړداج
ستاسي د  یېه ورکول سال هم ولرئ ، د تید عمل صالح فرصت او ږل دوېرس سولي ته د او دوېک ېدږن اوس که د

 النسیب تیاو صالح تیمامورد یستاس چېده  ېهم ولس ته اوس دا ثابته سو هڅدي.که  انیخرت په زآاو  ایدن
 یریاو ل ېوکئ ستاسو نژد هیخلکو تک دلوې ورځاو خپلو  یله اخالصه پر هللا تعال هړ. خو که دزیبرابر نه د

 توان ونه لري.  داېدږد او یزیرواني غم به نور د ړیمالت
السه  ناستو د یاځ رویخپلو ت سولي راوستلو په الره کي د به د اغلوښ وړتاسو دوا چېدا تمه لري  هګنټیپه  ولس
ورک کوي"( هغسي شانته عمل  هړلک لځ وی وندړبه )"  لځ وي. او دا ړېک هړپوره زده ک خهڅفرصتونو  وړورک

 نه کوئ. 
سولي راغلي فرصتونه  د هګشعوري تو ریغ ایکه په شعوري او یچ يیږخو ولس پوه ر،یاخی ئېږبه پوه تاسو

 او کایامر ادیب رهېت په واکونوځزبر والوړین او و،ډیاونګ افغانستان به مو د وادیه رانګنو  ،یږیدالسه ورکول ک
 .رزيګو رډګسور  ویالیس ینفوذ د ېروس

 شمارو!  ېبېش دوېرزګور رتهېته د ب وبيټاټ رانګخپل  سولي په ارمان و د والډافغان ک ولټ ږمو
 ! لهیمتکي افغانستان په ه انځاو پر يټوموی ز،یا سوله د

 قیهللا توف ومن
 توبیپه استاز یېاتحاد د

 محمد مصلح خان
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