
 
 

 
 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 

 

 
 

 ۳۱/۱۲/۲۰۲۱                عبدهللا وردک
 

 !د بېوزلو سره مرسته کول
 

 !ګرانو او قدرمنو وروڼو او خویندو
 !السالم علیکم و رحمت هللا و برکاته

 .هللا)ج( د وکړي چې ټول روغ او جوړ وئ
 !ګرانو او قدرمنو لوستونکو

 
په ګران افغانستان کې ځینې خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، او هم د ژمي موسم را روان نن سبا 

دی. نو له هغو ټولو قدرمنو افغانانو څخه چې ژوند یې لږ شانته ښه دی، هیله کیږي، چې د خپلو وطنوالو کمک ته 
 .اندازه حل کړيیو څه  د زړه له کومي ورودانګي، او د خپلو بېوزله وطنوالو ستونزې

 
د یادولو وړ ده، چې بهرمېشته افغانان باید پدغه د خیر کار کې پوره ونډه واخلي. که چېرې دوی وغواړي، نو په 

 .ریښتیا سره دوی ښه د پام وړ کمک کوالی شي، او باید ویې کړي
 

نیږدې او لېرې خپلوانو، که فرضاٌ دوی له نورو افغانانو سره کمک نشي کوالی، نو لږ تر لږه خو دوی باید د خپلو 
 .او ملګرو سره تر خپل وسه پورې کمک وکړي

 
یا په بل عبارت، که هر بهرمېشته افغان له خپلو خپلوانو، خپلو کلیوالو، او خپلو ملګرو سره کمک وکړي، نو ان 

خت کې به ډېر شاءهللا، بیا به هم د افغانستان د بېوزله خلکو یوه اندازه ستونزې سپکې شویې وي. یعنې په اوسني و
 .کم کلي او بانډې وي، چې د هغوی یو څوک په بهر کې ژوند نکوي

 
همدارنګه باید د افغانستان په خلکو کې هم، دا فکر پیدا شي، چې دوی د پیسو په مصرف کولو کې له ډېر احتیاطه 

هم دغه کار ندی  کار واخلي، یعنې یوه اندازه پیسې دغه ورځو ته وساتي. تر اوسه خو داسې معلومیږي، چې دوی
 .کړی، او ټولې پیسې یې بېدریغه مصرف کړې دي

 
 !د پام وړ ټکي

هللا)ج( د ټولو روزي رسان دی، او هللا)ج( به دغه سختې ورځې په ټولو افغانانو باندې تېرې کړي، او هللا)ج( پدغه 
لري، ترڅو وکوالی شو، له  حالت کې خپل بنده ګان امتحان کوي. نو هللا)ج( د مونږه ټول پدغه امتحان کې کامیاب

 .خپلو بېوزله وطنوالو سره تر خپله وسه کمک وکړو
په پای کې په ډېره عاجزۍ سره دواړه السونه د هللا)ج( لوی او مهربان دربار ته پورته کوم، او د زړه له کومي دعا 

اتي، او هللا)ج( د ټول په کوم، چې هللا)ج( د ګران او ځورېدلی افغانستان نور له هرنوع اشغال څخه په امن کې وس
اسالم او وطن مین افغانان سره متحد کړي، ترڅو وکوالی شي، چې د خپل ملک ستونزې پخپله حل کړای شي، او 

 .ان شاءهللا ډېر امېد شته چې همداسې به وشي
 والسالم
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