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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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سویدن کی د افغانانو کلتوري اتحادیه

ښاغلي ولسمشر او ښاغلي امیرالمومنین ته !!پرانیستۍ لیک
په سویډن کي د کرستیانستاد میشتو افغانانو د کلتوري اتحادیه
بسم هللا الرحمن الرحیم ط
ښاغلو!
تاسوته ښه جوته ده چې موږ او زموږ په شان په سلګونو زره آن په ملیونونو افغانانو خپل خوږ هیواد د جګړې له
وجهي پریښي دی .همداراز بې شمېره هیوادوال مو په کور دننه په عامه بې امنۍ کي د ځان او اوالد د سر خوندي
کولو په هیله اللهانده کډه په شاګرزي .ډېری کورنۍ ،ځوانان او تنکي ځوانان مو اروپا ،امریکا او استرالیا ته د
رسېدا په ارمان د نهنګانو او لیوانو خوراک سول او څوک چې د دې پل صراط څخه تېرسوي هم دي تر زغم
پورته کړاؤنه یې ګاللي دي .د هیواد یوه غوښنه کاري او بشری ځواک مو د ځان او کورنۍ د حاللي نفقې په خاطر
په ګاونډیو  ،خلیج او نورو هیوادونو کي د ذلت او شاقه کارونو دروند پیټي ته اوږه ورکړېده .په نړیواله کچه
خیرات خور هیواد ګڼل کیږو .فساد ،د مخدره توکو کښت او قاچاق او په دغه وژونکي مرض د ملیونونو افغانانو
معتاد کیدل بیا بله بدمرغي ده چې جګړې راته په سوغات!؟ راوړي دي .د مشخصو کړیړیو له لوری د مغرضانه
هڅو په ترڅ کی د ورونوملیتونو ترمنځ بې باوري اوج ته رسېدلې ده .د شریعت او مدني قوانینو د منلو ارزښتونو
څخه په لوی الس او پوره سپین سترګۍ انحراف او سرغړونه کیږي .لوږه ،وزګارتیا او وچکالي او د نورو طبیعی
پیښو پر وړاندی الزم تدابیر نه لرل بیا بل غم دی .تر ټولوزړه بوګنوونکې یې ال دا چې هره شېبه په یونه یوډول
دبېګناه افغان وینه بهیږي .د بې وخته مرګونو ټغر په ټول هیواد کي خپور دی .دا هرڅه ناخوالي به ترڅو پوري
وي .تاسي دواړه د خدای په خاطر د یوې لحظې لپاره خپل ځانونه د هغه پالر په رول کي وګورئ چی یا ستا
ولسمشر! په بمباریو او یا هم ستا امیر المومینین! په فدائي حملو کی د خپل معصوم بچې غوښه په بوجۍ کي ور
ټولوي...د اولس کلونو پرځای صرف د یوې لنډی شیبی لپاره په خپلو ګرېوانو کي سرونه ټیټ کړئ او د هغي مور
هآسوي ساندي واورئ کوم چې د خپل ځوانیمرګ زوی قبرته ناسته او د بې وسۍ اومایو سئ اوښکي تویوي .اوهم
هغه ببرسرې یتیمه در په زړه کړي چې جګړې ټول خواخوږي ورځیني اخیستي او وغیږته د راکښلو څوک نه
لري. ...
ښاغلی ولسمشره او ښاغلي امیرالمومنین!
داجګړه  ،نوره د افغانانو د زغمه وتلې ده .ولس نور د " چې په تنګ سی نو په جنګ سي " په درشل کی دی.
اوس که د نږدې کېدو او سولي ته د رسېدو لږ فرصت او د عمل صالحیت هم ولرئ  ،د السه ورکول یې ستاسي د
دنیا او آخرت په زیان دي.که څه هم ولس ته اوس دا ثابته سوې ده چې ستاسی دماموریت او صالحیت بیالنس
برابر نه دی .خو که دزړه له اخالصه پر هللا تعالی او خپلو ځور ېدلو خلکو تکیه وکئ ستاسو نژدې او لیری
مالتړی به نور د رواني غمیزی د اوږدېدا توان ونه لري.
ولس په ټینګه دا تمه لري چې تاسو دواړو ښاغلو به د سولي راوستلو په الره کي د خپلو تیرو ځای ناستو د السه
ورکړو فرصتونو څخه پوره زده کړه کړې وي .او دا ځل به (" ړوند یو ځل لکړه ورک کوي") هغسي شانته عمل
نه کوئ.
تاسو به پوهېږئ یاخیر ،خو ولس پوهیږي چی که په شعوري اویا غیر شعوري توګه د سولي راغلي فرصتونه
دالسه ورکول کیږی ،نو ګران هیواد افغانستان به مو د ګاونډیو ،او نړیوالو زبرځواکونو په تېره بیاد امریکا او
روسې د نفوذی سیالیو سور ډګر وګرزي.
موږ ټول افغان کډوال د سولي په ارمان و خپل ګران ټاټوبي ته د بېرته ورګرزېدو شېبې شمارو!
د سوله ایز ،یوموټي او پرځان متکي افغانستان په هیله!
ومن هللا توفیق
د اتحادیې په استازیتوب
خان محمد مصلح

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

