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 هتش تزعام ملي د روان وضعیت او
 
 

که څه هم تر یوه بریده کابو شوی؛   ، انارشیزم حاکم دی، اقتصادي ناورین يډېرېږ وحشت ېورځ تر بل ېواد کېهپه 
ا  هپه سلهاو زر ه مخدره توکو روږدي دي، پانسانان  همیلیونون ،هي روانه درپه خپلس ،يخو بیا هم تر سترګو کېږ

، د غریب او بې هه دمحاک يبېوزل له هرې خوا وژل کیږي، وهېوادوال م  هره ورځ په لسګونو ي،دنسانان وزګار 
دلته تي رودي ماشومان چې تر  ،ږيېک يلیبو او بې وسو انسانانو قانون پرپه غ ،ندې دیال وسو افغانانو حق تر پښو

بېسوادان او  ،يس کې نه دی اخیستي؛ په مهمو او لویو پوسټونو په دندو ګمارل کیږال اوسه یې پنسل هم په
و ملنډې وهې ټش په نوم مشران هره ورځ په ملي ګت ،نډې وهل کیږيي ارزښتونو مللپه م ،يخلک ګواښ رانالا ټوپکس

نیکونو   ددي زما   ېوږل شېلرا ههېوادونو څخ  ځختیځ او لویدی هل چې ،نتش په نوم مشرا ؛يې کودالن او قانون تر پښو
  .هه او ګرویږنه نشتنتتوب کوي، دلته پوښیګګوډا سره چنې وهې او وپردی پر خاوره باندې له

 

او د ولس غمخور رهبر  ننی افغا یتمن مسلمان، رښؤمه یو رښتونی، زړه سوانده، ملي، زچې  ،هد افسوس خبره دا د
   که نه؟ مکوم مدافع وکیل لر ؟که نه چې څښتن لرم ،يواد ژاړي او هره ورځ چیغې وهېه ا عیم نلرم. زمز او

وادپال، ېه ،پیاوړي، ملي هوافغانستان ی پارهد روان وضعیت کابو کولو او د ولس په ګټه یې الرې ته د سمولو ل
افغانستان له دغې لویې تشې کړیږي. افغانستان د کار  مهالسچې او ،ياو د افغانانو غمخور رهبر ته اړتیا لر ينیترښ

او په خاورې مین رهبر ته اړتیا  نځواکم جدي، هوافغانستان ی ،هلري نه د شعار او غونډو سړي ت ا سړي ته اړتی
ې ټولو ته د ژوند کولو  دالن چتر هوپه خپله غیږه کې یې ونیسي او د ی ،يکړ افغانان سره یو موټی دا ټولچې  ،يلر

ولس سره مشوره وکړي، ولس باندې سر ورکړي، د ولس غم   له ،يرامنځته کړ چاپېلایر زیی سوله او نیو ډاډم
   .ي مالګه ودوړو وټپون د ولس په ، چېانه د ؛يخره د ولس درد دوا کړالوخوري او با 

او  رغوره ځانګړتیاوو لرونکي رهب ذکر شویو د افغانستان ؛هصون لپارالخ او ننګونو د  وموارد یادو د دان هزما پ
 .يته اړتیا لر رمش

 

ر کې زمونږ هیواد د ېتکار نه کیږي ځکه په  ؛ په دې هميزېږو هم وافغانستان دغسې یو رهبر  هخبره دا ده، چې ک
شاهد دی. دې خاورې دغسې په سلګونو او زرګونو افغانان  ېی او تاریخ و  رهبرانو درلودونکی  همدغسې په لسګونو

او کې په مخ کې ړبادۍ او پرمختګ دښمن یې د تاریخ په هر پآ چې له پخوا زمونږ د ،هخو لکه څرنګ ،يزیږولي د
ادۍ او پرمختګ ارمان بآ واد دېهله منځه تللی دی او د  یې ولس ورته راپارولی، ر ژرېډخنډ ګرځیدلی نو 

خو د  ،يکیږ اد وخت په تېرېدو پید نی افغان به بیا همیترښ وچې داسې ی ،هپاتې شوی دی. دا سمه د یګړمنی یې
وکړو  ړالتمني معنا یتپه کلکه او په رښ هڅخ  نني افغایترښ هسې یوغچې له همد ،يستونزو اساسي حل به داسې وش

او که ښه رهبر غواړو نو باید ځان کې هم بدلون راولو،ځکه   واو د دښمن له دسیسې یې په خپله غیږ کې په خپله وسات
د هغه قوم په حال کې بدلون نه راولي، چې خپله هم په خپل حال او وضعیت کې بدلون   "ج" دي هللا ېل"ج" هم وی هللا

  .را نه ولي
 

وولیت وپېژنو او پر خپل حال رحم وکړو؛ څو روان ناسم وضعیت بدل شي او د ملي نو موږ او تاسې هم باید خپل مس
  .رهبر تشه په ښه شان ډکه کړو

  پای
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