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 هېوادوالو غوښتنې! د اونوي کال 

 
 

خواته زورکوي، دانسانانو او د هوا د مرغانو لپاره پسرلی د طبیعت  ۍکال تیر شو، سړه هوا دګرم
چې زموږ زیارکښ بزګران په دې زینتي موسم کې د خپلو کروندو   ، ښکلی موسم او دښکال منظره ده

 .  ترالسه کويیې لپاره منظم پالن جوړوي او دکال په پای کې پایله  واو کرکیل
دي، بلکې هروګړی که دنده لري او یا بې روزګاره وي، دخپل   خوښدکال پیل ته نه یوازې بزګران  

. په هر کار کې تصمیم اوپالن درلودل انسان دبریا جوړوي   ونهځانګړي پالن  لپارهوړلو  پرمخدژوند  
 .ژر نږدې کويلوړو موخوته 

د حکومت او ناندریو کې تیرشو، نن هر افغان له  بېالبیلوتیرکال چې په جنګونو او همدا رنګه په 
هیله او غوښتنه لري، چې نور افغانان بې وسې شوي، د ځورولو او کړیدلو توان  دولت  مخالفینونه 

 سره سم  د رښتینې سولې راتګ ته هیله من دي .دنوي کال په لومړیو او د پیلیدو  . نو نه لري
ې ترالسه ترخې تجرب  و څوکلونودولت چې د تیر  :  هیلې لري او وایي  ډېرې  کال کې    يافغانان په نو

کړې، نو کیدای شي ددې کال لپاره حکومت د ټول ځواک او واک په وړتیا هېوادوالوته دا ثابته کړي 
وای، نه دي  ېچې رښتیا هم ولس ته کوم خدمت چې په پام کې یې درلود او هغسې لکه چې شو

 ، باید چې په خپلو کړو ژمنو ودریږي او دخلکو هیلې راوغوړوي .شوي
چې   ولس ته  په عمل کې هغه څه ثابت کړي، له مخې    خپلو طرحه کړوپالنونود دبای  دولت اوس نو 

 .کسانو لپاره د کارکولو چانس په پام کې ونیول شي وبې روزګار دهم دولس په ګټه تمام شي او هم 
اچول، بې روزګاره ځوانانوته الره پروژې په  وپرمختییایي اوبنسټیز ډاډمن امنیت، د هېوادوالو ته 

، داداري فساد مخه نیول او همدارنګه د دولتي اداروپه چوکاټ کې د روابطو سانتیاوې برابرولآ  يکار
داهغه کړنې دي چې که چیرته دولت الزم تدابیر   ول  ځای پر لیاقت، استعداد او فکري وړتیا باندې بدل

غوړیدلی   یوژر د بدبختډېر  په پام کې ونیسي اودعملي کیدو پالن یې سم وسنجوي، نو دهېوادڅخه به  
 .ټول اوځای به یې د وحدت او د ملي یوالې ټغر ونیسي ټغر 

ت او دهېواد په موسم کې خپلو هېوادوالو ته د خدم يولس ته هم الزم ګڼو چې د پسرلي په ښکل
ه واخلي، ځکه نیالګي دطبیعت ښکال ته زرغون برخآبادولو، سمسورلو اودنیالګیو په کینولو کې فعاله  

 .کسانوته رسیږي ورنګ ورکوي او اودراتلونکي نسل لپاره زموږ دالس نښه پاتې اوثواب یې همدغ
 ؛دولت وي اوکه ولسکه   ،کاري پالنونه جوړ کړو  ځانګړې  موسم کې نو راځئ چې دپسرلي په 

ګړندي دواړه په ګډه هېوادوالوته اوږه په اوږه کار وکړي او د هېواد په سمسورونې او روغونې کې 
  ګامونه پورته کړي .

اوډاډمن  یوپرمختلليوشوه په چټکۍ سره ورسیږو او د  یېنو بیا به خپلو هغو هیلوته چې یادونه 
 شاهلل وسو. اناو به افغانستان د در لودو شاهدان
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