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 سپرلی کال او
 

دې کال پیل په هم انسان روان او زړه ته سکون وربښونکي ښکال او منظره ده، چې د طبیعت ښکلی موسم سپرلی د د
 .موسم کیږي

 طبیعت انځور ترسیموي، بلکې د د یواځېدغه زړه راښکونکی موسم په سترګو لیدونکي ښکال او ښایست نه 
 په دریو میاشتو کې په خوب بیده وي.هغه خلقتونه بیا راژوندي کوي، کوم چې « ج»خدای

 

تحرک المل ګرځي، ځیني به په خپلو کروندو بوختیا مومي،  دغزل بول، سوز او ساز رنګین موسم په انسانانو کې د
 به مشغولیږي. رسمي او غیرې رسمي کارونو یا نورو ښوونځیو، پوهنتونونو او ځیني به بیا د

 

انسان روح  هم د یلو ډلو مرغان په مستو نغمو آوازونه کوي، چې دابیالب هوا د په دغه ښکال او زرغون فصل کې د
 ته آرامتیا وربښي.

 

هوا مرغان تل خپله خوښي څرګندوي،  ځکه چې د زده کړې پیغامونه راکوي، دا موږ ته د آوازونه دغو مرغانو نو د
 چې د دریو میاشتو له غارونو څخه آزادې فضاء ته راوتلي.

 

خوښۍ او حکمت لپاره  کو څخه کوم الهام هم نه اخلي، چې الله تعالی د دوی دڅپر څلورو هیواد وګړي د خو زموږ د
پرمختګونو لوړو پوړیو ته ځانونه  د انسانانو په ذهنونو کې بدلون راشي او د دغه موسمونه خلق کړي دي، څو

 ورسوي.
ا نان هم دې ته لیوالتیډک وي، نوافغا امنیو څخه سپرلي موسم یې له نا افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی، چې د

 پسرلي موسم په ځانګړې خوښیو ولمانځي، ځکه د ونو په زرغونیدو د دولت وسله وال مخالفین خپلو نه ښایي، چې د
یا زیانمن کیږي، کوم چې وسلوال بریدونه پکې  امنیو ګواښونو سره مخ او حملو ته زور ورکوي او هغه سیمې له نا

 زیات وي .
وري؛ ل مخالفینو لخوا نه زیانمنیږي، بلکې د دواړو یمي اوسیدونکي د دولت وسلوالوس په دغه بریدونو کې تنها د

یږي او یا ټپیان منوسیمو کې عام وګړي شهیدان او مخالفینو لخوا زیان لیدونکي دي.په ډیرو ناا دولت او هم د وسلوالو
 ولسونو په ورځني کارونو کې هم خنډونه رامنځته کیږي. آن تر دې د

 

 داده، چې موږ انسانان الله تعالی پیدا کړي یو او ورسره یې کامل عقل او پوهه راکړې ده، که دهرڅه نه غوره  نو د
ناحقو انسانانو ویني تویي کړو، نو له هماغه  انسانیت دعوا وې کو، نو نباید په ظلمونو او زور زیاتی الس پورې او د

ند اخلي او په آزاده فضاء کې خپل ژوندون نه خو  الله تعالی طبیعت مرغانو څخه زده کړه وکړو، چې دوی څومره د
ته دوام ورکوي، خو موږ ته چې الله تعالی کومه آزادي راکړې ده، بیا هم ناشکري اداء کوو، باید چې آرام او سوله 

مي اسال ئیز ژوند تیر کړو، په خپلو ماشومانو زده کړې وکړو، دوی په اسالمي روحیاتو وروزو، په ټولګیو کې د
 پالنې تدریس او زده کړې هم ورکړو. ګ هیوادارزښتونو ترڅن

 ،جګړو تاریخ په پراختیایي کارونو پرمختګونو انګیزې الپسې وده ومومي او د هیواد د څو د دوی په ذهنونو کې د
 تولیدي او جوړونې پرمختګونو باندې واړوو .

 

د  د مو ښکلی وي اوجنګ او جګړو څخه الس واخلو او پر ځای یې ملي یوالي غوره کړو، څو ژون همدارنګه د
 ژوندانه له هرې برخې به مو خوند اخیستي وي.
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ه بپورې ژوند معلوم نه دی، چې تر کومه او تر څه وخته  ټولو انسانانو، چې زموږ پوره باورمن یوموږ ټول په دې 
ه الس لو لپاربس نو بسم الله کړئ، نور انتظار پریږدئ او د خپلو موخو ترالسه کواو څنګه به ژوند کوو ژوندي یو 
 .په کار شئ

سمه ده، چې ټولې موخې موږ په یوازې ځان نشو ترالسه کوالئ او موږ د نورو مرستې ته اړتیا لرو؛ خو مه هیروئ، 
په دې  چې ځکه تصمیم د بري لومړی او اساسي شرط ده،پیل به له تاسې څخه کیږئ. تاسې یې پیل کړئ،  چې د کار
 واخلي او هغوی هم الس په کار شي .له موږ څخه الهام  خلکسره نور 

 

سولې لپاره غښتلي او اوچت  نویو هیلو سره ټول افغانان ولمانځي او د پسرلي دغه ښکلي موسم د د  هیله ده، چې
 ګامونه واخلي، څو په ټول هیواد کې د ډاډمن امنیت راوستو شاهدان وواسو.
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