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 ۲۹/۰۱/۲۰۲۱              وردک عبدهللا
 

 تر آخره ولوستل شي! ېده چ لهیه
 
 او قدرمنو لوستونکو! رانوګ
 .مړسره شروع ک ډۍلن وهیپه  کنهیخپله ل مړوروسته، غوا خهڅکولو  ېاندړسالم و له
 !يښیږخو رهډې ېم ډۍلن ېدغه الند کن،ې. لمیزه کوم شاعر نه  ېده، چ ړو ېادونی د
 

 “مهی یولیته د زه ن وډد شوتلو پن د نور دي ارانی ېخول ېنیسپ د”
 

 کوي. لیتمث هښ رډېد اوسني افغانستان حالت  ،ډۍلن ۍپورتن دغه

 او خاوند په هکله: ښځېد  - الف
ره ورس یې ۍاو سخت ږېلو ېرډېدي.  ړېک ېرېت ځېاو ور ېشپ ۍبید غر ېرډېله خپلو خاوندانو سره،  وښځ نوځی
په فکر  ښځې ېانصافه خاوند، د بل ېمتأسفانه دغه ب ایشي، نو ب هښ شانتهږد خاوند ژوند ل یېکله  ېدي. خو چ ېاللګ
ته  ځېښ ېمیدو هګتو هړپه بشپ انځووزي، او خپل  ادهیله  ایب یې ږېاو لو ۍسخت ېولټ ښځې ۍنړشي، او د لوم ېک

 .يړحواله ک
ه د اوالدونو پ ېد هغ ،ېپاملرنه نه کوي، بلک ېڅه ایپه هکله ب ښځې ۍنړچي د لوم ،ېوازیانصافه خاوند نه  ېب دغه

 مهیدو ایب ېچړاو چ ېوي، او مز ړېک ېرېورسره ت ښځې ۍنړلوم ېولټ ۍسخت ،ېعنیهکله هم چندان توجه نکوي. 
 کوي! هښځ
 ۍد مسافر یبهر ملکونو ته راغلي دي، او د دو یدو ېچ ي،یږک قیتطب هښهغو افغانانو په هکله  نوځید  ،ډۍلن دغه

 تنښڅژوند  هښ وهیخاوند د  ېد هغ ېکله چ کن،ېدي. ل ېرلېشم ېبېد انتظار ش ېرډې ښځې ۍنړلوم ،یې ېپه وخت ک
 شي. ادیپ االتیواده کولو، خ میهغه ته د دو ایشي، نو ب

ژوند ته ادامه  کیخپل شر هګډاو په  که،یسره شر ښځې ېد خپل هړدوا بي،یخوشحالي او غر ېخو داده، چ الزمه
 .يړورک

 ېشرعي عذرونو په پام ک نوځید  یهغو ېپه هکله صدق نه کوي، چ ړېدغه خبره د هغو جو ېد نه وي، چ رهېه
 شوي دي. ړکار ته ا ېسره، دغ ولوین

 

 په هکله: وړد غ ۍد کورن - ب
 ي،یږاته کته پ وړغ ۍد کورن ولټ یېغمونه  ،ېعنی. يیږک قیتطب هښهم  ېباند وړغ نوځیپه  ویکورن نوځید  ،ډۍلن دغه
 .يیږبل چاته رس ایب یې هګټاو 
 ندویاو خو وڼله خپلو ورو ایاخلي، او ب هګټ ېپور هړپه ز هښ خهڅلپاره، د پالر د کور  وړد خپلو زده ک ه،ڼورو ېنځی

 مرسته نه کوي. ېڅسره ه
 ېک هسیاو د خپل اصلي کور په ک ي،ړک دایکورونه پ ینو ایب ینو هغو ي،ړکله ودونه وک ېزامن چ ېنځی ه،ګهمدارن

هو شي، ال ېپه اوبو ک ولټوي، او هغه  يړک رېورسره ت فونهیتکل ومرهڅ ،یېپالر  بیمور، او غر ېبینه وي. غر ایب
 !يیږبل چاته رس ایب یې هګټاو 

 ې. نه، داسویله دغه حالت سره مخامخ  رمن،ېچي زه او زما م ي،ړفکر ونک ېلوستونکي داس ېده، چ ړو ادولوی د
هم  یدو ېچ ي،ړوک ېاو هللا)ج( د و،یخوشحاله  رډې خهڅله خپلو زامنو  ه،ړدوا هږمون ېنده. الحمدهلل، تر اوسه پور

 خوشحاله وي. خهڅ هږله مون
 عملي شي، نو ېک اڼدغه حقونه د اسالم په ر ،ېرېشوي دي. که چ نیتع هګاضح تود هرچا حقونه، په و ېاسالم ک په
 به ولري. ېلیپا ښې شکهېب
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 په هکله: روګمل ېدیږد ن - ج
 ه،ګهر وخت شاقه کارونه کوي. د مثال په تو ريګمل ېدیږخلکو ن نوځیوي، د  ړېپه غور سره کتنه ک هښ ېتاس که

 ېول ېوشي، چ تنهښپو ېرېدعوت نشي. که چ کلهېڅه دیبا یهغو ېچ ي،یږدعوت ک يړهغه س ېنځی ېپه ودونو ک
 !يیږاو ان شاءهللا هغه نه خفه ک ،ید ړیس هښکم و، او هغه  یاځ ېدا وي، چ یې وابځ ي؟یږک دلینه ل یرګمل یفالن
ف مصرو ېپه خدمت کولو ک ولټ ريګمل ېدیږدغه ن ېچ کهځد غذا پاته شوني خوري، او دا  ريګمل ېدیږکله ن کله

 .يیږورس هګتو هښغذا نورو ته په  ېکوي، چ ښښکو یوي، او دو
ه کوي. ک ېاندړعذرونه و ړد نه منلو و ایاو ب ي،ړته هم نه غوا ایلمستېم ري،ګمل ېدیږخلک خپل ن ېنځی ه،ګهمدارن

 دیاب یهغو ېناست وي، چ ړلو ولوټسره وکتل شي، نو هغه خلک به تر  رځیپه  هښدغو رابلل شوو خلکو ته  ېرېچ
 !یله سره نه وا

 په هکله: وړد غ وندګ اسيید س - د
. يړم ورکه ۍقربان ېرډې ېاو په ژوند ک الي،ګو ېاو ستونز ۍسخت ېرډې يړغ ېنځیهم،  ېک وندونوګ اسيیس نوځی په

 ي،ړدغه مخلص غ ایوخت راشي، نو ب ازاتوید امت ېکله چ کن،ې. ليړله السه ورک ولټدوستان  ېدیږکورونه، او ن
 ېځاو ور ېشپ ېاو د هجرت سخت ،ېبندي خان ار،ډ ه،ږنه وي. لو وکڅ ایب ېک سهیپه ک یشي، او د هغو رېباالکل ه

 نه وي. ړد منلو و د،یته با چاېحالت ه یدونکېورځنور کوي. دغه  ایب ېچړاو چ ېوي، او مز ړېک ېرېت یدو
 هتنښپو وډاو کون مانویتید  یشي. د دو کهیرسره، خوشحالي هم ش وړد دغو مخلصو او وفادارو غ ېبه دا وي، چ هښ

 سره کمک وشي. یوشي، او له هغو
 

 په هکله: نید انتخاباتو د کمپا - ه
عبارت،  په بل ای. يیږک قیتطب هښپه هکله هم  نویمسٔىول نوځید  نید کمپا ډۍدغه لن ،یشوي وا ېمتوج هښ ېتاس که
هم  مانیکوي، او د هغه نوماند لپاره خپل ا ېلځ ېهل ېانداز ېخلک ب ېنځی ،ېک نیکمپا زیاکنټنوماندانو په  نوځید 

 .يیږنورو ته ورکول ک ایمعاشونه ب ړاو لو ېدند ښې اووي،  رېه یهغو ایب ېپه وخت ک اید بر کن،ېخواروي. ل
 
 !کيټ ړپام و د

 و،یږي کلپاره، قربان وګټبه د نورو د  ېاو تر کومه وخته پور و،ېږدپاره پکار وډد پن ېد شوتل ېوازیوخته به  ترکومه
 !يیږپه هکله سرته رس هږانصافي، د مون ېاو تر کومه وخته به دغه ب

 سره مراعات شي. ولډ هښپه  ېد ژوند په هره برخه ک دیاو با ،ید یش هښ رډې انصاف
 وري،ګو هګبل ته د قدر په ستر ویاو  ي،ړک رېسره ت یاځوی ېک اڼاو خاوند، خپل ژوند د اسالم په ر هښځ ېده، چ لهیه

 د بل په قدر پوه شي. وی دیاو با
 .يړسره مرسته وک یاو پلرو احترام ولري، او ترخپل توانه له دو ندوید خپلو م ېته هم الزمه ده، چ زامنو

 ونه باسي. ادهیله  ريګپخواني مل کلهېڅاو ه ژني،ېقدر وپ روګمل وښد  ېته الزمه ده، چ روګمل ېدیږن ه،ګهمدارن
 په وخت ۍسره، د سخت یاو له دو ژني،ېقدر وپ وړد خپلو وفادارو غ ېرانو ته هم الزمه ده، چمش وندونوګ اسيیس د
 .يړمرسته وک ېک
بوله هغه هللا)ج( ته ق ېهغه شانته سوله راولي، چ ،ېک ړۍن ولهټهللا)ج( د په افغانستان او په  ېدعا کوم، چ ېک یپا په

 .نیالٰعلم اربی نیآم او منظوره وي
 .والسالم

 abdullahwardak53@gmail.com       :کهړیا زما
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