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 د دعوت د کولتوري او معنوي خدمت
 

 يمبارک و ېویشتمه کلېزه د نه
 

 «طارق بزګر خپل هوډ ته وفادار شخص دی یښاغل»
 

هوډمن او زړه ور وي او په ملګري کې وفادار  ،قانع ،وایی چې باعزته خلک با اخالقه با صبره باحوصله باقناعته
م کال نه دعوت سره قلمي رابطه لرم. له بزګر صیب سره د تلیفوني اړیکو سربېره دوه ا ۲۰۰۱پاتي کېږي. زه له 

ې خبري چې هېواد ولس قوم ژبې دین ته خدمت کوم درې پاله کښېناستلي سره هم یو.احساساتي جذباتي او د باجګېر
هیڅ مې ترې ندي اورېدلي،سره لدې چې په یاد خدمت له پخوا بوخت همده.څه دا خاصیت یی د فضلیت تقوا او د ښو 

 اخالقو ثبوت دي،کانټ اخالقې کار پدې ټکو راپېژني.
ي عمل نده که د دې لپاره له چا سره که څوک له چاسره پدې نېت ښه کوي چې یو وخت به یی بدل راکړي دا اخالق

مینه کوي چې خلک مې وستایی دا هم اخالقي عمل نده اخالقي عمل هغه ده چې د ځان د خوښي او ګټې عمل په کې 
نه وي.د صبر او حوصلې په اړوند به له بزګر صېب سره د شوي عمل یادونه وکړم.مجلس مو سره کوه، ښاغلي 

اسې وویل:افغان کولتوری ټولنې کولن کې غونډې ته بللی وم.د دعوت یو ګډونوال بزګر زما د پوښتني په ځواب کې د
ته مې یادونه وکړه کال نژدې اخر دي که د ګډون روپې دی راکړي.وې ښیه، ښاېسته ځنډ وروسته راغې له یو 

خندل.کبرجن  ملګري سره والړ وم د پنځه ګون اېرو لوټ یی راګذار او پر ځمکه ولوېد،را وامې خیست او ورله ومې
 پرځاي پنځه ګون ورکړی هاغه هم د سوالګر په څېر.  ۵۰د 

د قناعت نښه یی داده څه د خپل د نفس بادار او د کار په مذد قانع کس ده،نه د واکمن او نه د شتمن پروا لري د  هو؛
د سوسیالیزم او ځاني منفعت لپاره یی نه د چا مالتړ او نه یی د چا مخالفت کړی د وینا تر حده عمل یی کړی.او 

امپریالیزم د یرغلګرو د هغوي د ګډاګیانو د دین قوم ژبې او هېواد د معاملګرو په ضد د دعوت سنګرجوړول یی د 
 زړه ور توب نښه ده. 

کلن عمر کې مې ډېر کسان ولیدل او وامې ورېدل چې د دین ملت ژبې قوم او هېواد ته د خدمت کولوپه نوم  ۵۳پدې 
بلجیم جرمن هالند انګلیند د اروپا په نورو هېوادو امریکي او استرالیا کې جوړې کړې غونډې یی کولتوري ټولنۍ په 

یی وکړې مجلې یی راویستي سایټونه یی جوړل کړل.درې څلور کاله وروسته یی ټولنې سایټونه او مجلې شلې شنډې 
شول چې دوي هغوی قاتالن  او شاړې پرېښودې د ثروت او شهرت موندو لپار دهغو کسانو او د هغه حکومتو مله

خاېنان جنایتکاران او فاسده ادارې یی نومولې.سره لدي چې د ښاغلې بزګر کولتوري هڅي د هغوي په پرتله څو 
 برابره زیاته ده او د پېژند ګلوی امکانات یی هم ترې ډېر دی.

نو ترڅنګ والړ دی.هللا ج خو ثروت قدرت او شهرت د خپل د وجدان د سپیڅلتیا په وړاندې هېڅ وګڼل نو ځکه د پرګ
دې په همدي هوډ باندي تل پاتي وفادار لري چې هر رېښتنې افغان د دعوت له سنګره د اسالمیت او افغانیت پر 

 دښمنانو همدا شان لعنت ووایی. 
 

 په درناوۍ
 محمد نقیب تره خیل
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