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 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

  

 

 ۲۰۱۵/۰۶/۲۳                                                                                              آصفی خوشحال

 
 شتون نه رهبر رښتنوني او ملي یو د او حاالت اوسني

 

زما په هیواد کې ملي وحشت خپور دی، انارشیزم حاکم دی، اقتصادي ناورین دی، چور او چپاول دی، اخالقي او 
 اداري فساد چېغې وهي، میلیونونه انسانان په مخدره توکو روږدي دي، میلیونونه ا نسانان وزګاره دي.

 
قر حاکم دی، د غریب او بې وسو زما په هیواد کې هره ورځ په لسګونو ملسمانان له هرې خوا وژل کیږي، ف

افغانانو حق تر پښو الندې دی، دلته په غریبو او بې وسو انسانانو قانون پلی کیږي، بېسوادان او ټوپکساالران 
حاکمان دي، دلته په ملي ارزښتونو ملنډې وهل کیږي، دلته تي رودي ماشومان چې تر اوسه یې پنسل هم په الس 

لویو پوسټونو په دندو ګمارل کیږي، دلته تش په نوم مشران هره ورځ په ملي ګټو  کې نه دی اخیستي؛ په مهمو او
ملنډې وهې او قانون تر پښو الندې کوي، زما د تش په نوم مشران چې د ختیځ او لویدیځ نه رالیږل شوي دي؛ 

ما د پوهنتون د راځي زما د پرګنو او نیکونو پر خاوره باندې له پنجابیانو سره چنې وهې او البي توب کوي، ز
ښوونکي ویښتان بې موجبه په رڼا ورځ خریل کیږي او عزت او ابرو یې له خاورو سره برابریږي، زما پر عالم د 
تروریست ټاپه وهل کیږي، دلته پوښته او ګرویږنه نشته، زما وزیر د پطلون او نیکټایي شوقي دی نه د علم او 

پاسپورټ غواړي، زما ماشوم ټوپک ا خلي او له خپل ځانه دفاع  پوهې، زما د تش په نوم چارواکي ډالر او سیاسي
 کوي، زما د دولت مشروعیت او نه مشروعیت معلوم نه دی او بالخره دلته هر څه پنځوس پنځوس ویشل شویدي.

 
 خو...!

 خو د افسوس خبره دا ده چې زه یو رښتونی، زړه سوانده، ملي، مومن مسلمان، رښتونی افغان، او د ولس غمخور
رهبر او ذعیم نلرم. زما هیواد ژاړي او هره ورځ چیغې وهي چې زه هم څښتن لرم او که نه؟ دا زه هم کوم مدافع 
وکیل لرمه او که نه؟ په اوسنیو حاالتو کې افغانستان یو پیاوړي، ملي، مومن مسلمان، هیوادپاله، رښتوني، رښتوني 

س یې نلري او افغانستان له دغې لویې تشې کړیږي. افغانستان افغان او د افغانانو غمخور رهبر ته اړتیا لري چې او
د کار سړي ته اړتیا لري نه د شعار او غونډو سړي ته. افغانستان یو جدي، مقتدره او په خاورې مین رهبر ته اړتیا 

چتر الندې لري چې دا ټول انسانان، مسلمانان او افغانان سره یو موټی کړي او په خپله غیږه کې یې ونیسي او د یو 
ټولو ته د ژوند کولو یوه ډاډمنه سوله ایزه فضا رامنځته کړي. د ولس سره مشوره وکړي، ولس باندې سر ورکړي، 

 په زخمونو مالګه ودوړوي.  د ولس غم وخوري او بالخره د ولس درد دوا کړي نه دا د ولس
 

پورته غوره ځانګړتیاوو لرونکي رهبر ته زما په نظر د پورتنیو ستونزو او ننګونو د خالصون لپاره افغانستان؛ د 
اړتیا لري چې باید افغانستان دغسې یو رهبر وزېږوي. یوازي په رهبر زیږولو هم کار نه کیږي ځکه په تیر کې 
زمونږ هیواد د همدغسې په لسګونو رهبرانو درلودونکی او تاریخ مو شاهد دی. دې خاورې دغسې په سلګونو او 

ي خو لکه څرنګه چې له پخوا زمونږ د ابادۍ او پرمختګ دښمن یې د تاریخ په هر پړاو زرګونو افغانان زیږولي د
کې په مخ کې خنډ ګرځیدلی نو ډیر ژر له منځه تللی دی او د هیواد د ابادۍ او پرمختګ ارمان یې نیمه خواه پاتې 

و د ستونزو اساسي حل به شوی دی. دا سمه ده چې داسې یو رښتونی افغان به بیا هم په هیواد کې زیږول کیږي خ
داسې وشي چې له همدغې رښتوني افغان په کلکه او په رښتوني معنا مالتړ وکړو او د دښمن له دسیسې یې په خپله 

 غیږ کې په خپله وساتو.
 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assefi_khushal_osani_halat_au.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assefi_khushal_osani_halat_au.pdf

