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  سوله د وطن او خلکو اړتيا
  
 

کلی ی کی د محترم صالح محمد صالح په قلم يو ډير  و کی  د دعوت په  ويب پا سوله او  (ليکنه  د پدی ورستيو ور
ې ا-امن  ولنې ست تيا سره هم زموږ   ) تياړ دانساني  ولنی واقيعتونه په کی انعکاس موندلی  دی ، تر سرليک  الندی خپور شوی چی په ر د

ولنی پلی  ولنی په تيره بيا ز موږ د جن  ي  زده کونکی دی  سوله  د هری  وون نی اړتيا ده، نن زموږ د وطن هر اوسيدونکی  که د   لم
ول هيواد ر زموږ   ار سودا ر  دی   يا د   وال له هر  شي نه زياد  سوله ايز او ياد  دولت  کارکونکی د وطن د  لری سيمی  يو کرون

  . او د امن  فضا  ته  ضرورت لري ماحول
ه سمبال او  هيواد ته   ا ان  د علم او معرفت په  ولنی راتلونکي دي  ه به د هغه هيواد ماشومان چی د  رن  که په يوه هيواد کی امنيت نوی 

ولنه کی  سوله او ي، که په يوه  ان  چمتو ک ولنی کی  علم او فرهن ، کرهنه،صنعت  ، د خدمت  لپاره  ه به  په هغه  رن  امنيت نوي  
ان ورسوي ، ري پرمخت ومومي  او   هغه هيواد  به د پرمخ تللو هيوادو کاروان  ته  له همدی امله  نن زموږ  هيواد کی   تخنيک  او سودا

ولنی اصلی  ستونزه  ونه  ده اوسنی جن  او د وينو  بهيدو دوام   زموږ  د  ولو افغانانو په تيره بيا دقلم د  .     او  نن زما په نظر  د ا  د 
و د  مسئولينو  او  د هر  وطنپال  افغان  ملی  ، اسالمی دنده  او اخالقی  وجيبه  ده  چی  د دی   ناورين  د  ختميدو او    خاوندانو  ، د ويب پا

ان ونسپموي  وطن ته د سولی او امنيت  د راوستلو  په  الره ک خه   لو    ٠ی   د  وسی تر اندازی پوری  له هي   راز کو  او هلو
  

ي  چی  لی  او ليکنی ک   له نيکه مرغه زموږ يو شمير  ليکوال  او ژورنالستان  تر اوسه  پدی الره کی  ډيری هلی 
خه کولی شو  د صالح محمد صالح او يو   محترم   ، محترم حبيب اهللا غمخور محمد نعمان دوست محترم   له هغی جملی 

زيادشمير نور  و  ژورناليستانو او ليکوالو  نومونه  واخلو ، دا ليکوال په خپلو  ليکنو او ادبی   اثارو کی  په  هيواد 
ی او خلک يی  دسوله ايز   وته ک و لوستونکو او زموږ هيواد ولو  ته په  کی  د سولی او امنيت  اړتيا په مختلفو ب

ی هم   د ژوند او ه  زموږ  يو شمير  ويب پا لوی ژوند  ته هسولي دي  همدا رن  يو بل سره  د سولی او  ورور
ی چی  د  دی ويب  و نه  ډ ډ ه   نده ک ش  او ه لوی  پيغام او  آواز  په رسولوکی  د هي راز کو سولی  او ورور

لی  د وطن د هر  اوسيدونکي  لپاره   و د  چلوونکو  دا هلی  ت  وړ دیپا   . د قدر او ارز
  

ائې  ال تر اوسه هم  پاملرنه  نده  ی  د ی موضوع ته هسی چی  ينی د قلم خاوندان   او  ويب پا ولنی   ن بيا   زموږ  د  خو  د دوي تر 
و مطالبو  ته يو نظر واچوو  نو  هيواد کی د سولی د اهميت او  ضرورت په هکله ډير ی که موږ  د  داسی  ويب پا   کم  مطالب  او ليکنی  ک

ری سوی   د   ان ی خبرونو ته  و  زياته بر خه   د سياسی  ناندريو او  تکراري  بی نتيجی   بحثونو او جن ی  د دی  ويب پا پکی خپري
و   د مطالبو په   لست  کی ت ر اوسه  بالکل   ډيری خواشنی  خبره  خو ال دا ده  چی  زموږ د هيواد او خلکو اصلی ستونزه   د دی ويب پا

   ٠ای ندی موندلی
ای ونلری  بلکه  و کی بالکل  ولينيز  بحثونه دی په ويب پا ی ،  معلوماتی او   البته  زما موخه  د دی  ليکنی نه دا نده چی سياسی ، فرهن

که  دا آواز  زموږ  و   ن  د سولی  آواز ج  ک پلی زما موخه داده  چی  موږ بايد  د پورتنی مطالبو تر  د وطن د هر   جن  
  .اوسيدونکي  خواست  او هيله ده 

ناهو انسانانو د وينی ويالی جاري وی؟ و به  زموږ  په  هيواد کی د بي   تر
غر ناست وي ؟  و به  زموږ  ورونه او خويندی د خپلو عزيزانو  د  وير او غم  په     تر 

ونو له ويری  په پردي و به  زموږ هيوادوال  د جن و به   تر  ی سبا کوي؟  او باالخره  تر  و هيوادو کی  دهجرت او پرديسی   شپی ور
لور الروکی  کو او  ار په س ای د  ي اوصنف پر وون وانان  د    زموږ  ماشومان  او تنکی 

ولنی اصلی ستونزه چی   بايد هغه  زم ولينيزو  رسنيو، خلکو ته  د خواست او درويزي  السونه  اوږدوي؟  هوکی  دا ده  زموږ د  وږ د 
ای ولري  لواو  خپرونو په سر کی   و د  مطبوعاتی هلو    . ويب پا

  
ينو او د خپل ولس او  زما په نظر دا به زموږ  يوه  لويه تيروتنه وي که  پدی  دليل چی  دا  جن د بهرنيانو  جن دی  الس تر زنی ک

ولينيز واک  په الس کی لري  چی کولی سی  د   ی او مطبوعات ننرسن هيواد د ورستي تباهی نندارچي اوسو،زموږ  هغه د قلم زورور
لويزيون  د خبريال  نصير فياض په خالصيدو  ی  مخکی  د آريانا د  و ور کيلو  خواوی تر خپل اغيزی الندی راولي همدا   ولو   جن  

ولينيزو  رسنيو د بی ساری اغيزی شاهد وو، د ر پوړي  چارواکی له خپلی سره موږ   يو وار بيا د  واک  په مقابل کی ج ورور  سنيو د 
کارندی دی   واک   ولينيزو رسنيو  د اغيزی او    .فيصلی نه  په شا شو چی دا پخپله د 

يزو  نن زموږ هيواد نه يوازی د دری لسيزو  د تباهيو اقتصادی بيارغاونی ته ضرورت لری  بلکه   د ذهنونو  بيا راغونی  ته چی  د دری لس
ی  ولنی کی د جن ولو نه زياد اړتيا سته، قريب ديرش کاله جن  او بی امنی زموږ په  ی ما حول تر منفی  اغيزی الندی راغلي  د  جن

ي  شتون موندلی  چی   ی  ماحول  تر اغيزی الندی نن زموږ په هيواد کی داسی جن پلوه  ک رزيدلی د دريو لسيزو  جن کلتورد ودی آمل 
و د د  هغوی  ي  بايد زموږ هيواد کی د وينو تويدو بهير تل جاری وساتل  شی  تر  د کاروبار  ژرنده  يوازی  د  افغانانو د وينو په بهيرچلي

ی   .دوی د کاروبار او سود ژرنده تل وچلي
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ی ته  د هغه جالد يدلی دی، داسی  کسان  س ر وايی پخوا :  انو قصه رايادوی خو د يو شمير نورو بيا جن او انسان وژنه د ژوند  عادت 
ه وړل  دا کار به په هره  زمانه  کی يو ظالم پاچا وه چی هفته کی يوورځ به يی خپل مخالفين ي وژونکو  په واسطه  له من د جالدانو او س

ای وه   اوکله به  چی په ک هفته کی يو وار ومی  اونی  کی  د پاچا  کوم  تکراريده تر دی حده پوری  چی  جالدانو په  دی کار بيخی عادت  ک
و ظالم پاچا  د جال دانو  ستونزه  داسی حل  ک چی  په  کومی  مخالف پيدا نشو کاريده  تر  نو د پاچا جالدان به بيخی ناقراره او ناروغه   

ی  او اوزان  خولو او د انسان وژنی د تندی د د جالدانو  د زره  ي) حيوانات ( هفتی کی د پاچا مخالف پيدا نشو درباريانو به يو شمير مي
ل او په تورو باندی د حيواناتو په  تی ته وړل او جال دانو به د حيوانانو په  ليدو سره ورباندی ور ودان ارنه بهر يوی د وبولو  لپاره  خ

  .حاللولو سره به يی  خپل  تنده  ماتوه
يدلی هغوی هي  په ډيره  خواشينی سره چی نن موږ په خپل هيواد کی  داسی کسان ه ر م لرو  چی  جن او وينی تويول د هغوی  عادت  

  ٠کله هم نه غواړي په افغانستان کی  سوله  او امن راشی
و د چلوونکو پر اږو پروت ده  هغه  زموږ د  ولينيزو رسنيو ،  د  ويب پا نن  يو لوی   تاريخی  رسالت چی د هيواد د قلم  د خاوندانو  په  

ولنه کی  د سولی ، زغم  يوبل سره د مرستی او او خواخوږی  د روحيی او کلتور بيرته راژوندي کول او وده  ولنی ذهنی  بيا  راغاونه او په 
  .ده 

ولنی  مرستی ته ضرورت لری خو  د خلکو ذهنی راغاونه  يوازی  د افغانانو    زموږ  ويجاړ وطن  د اقتصادی ر اغاونی لپاره د بين المللی 
ولينيزو رسنيو ، رسالتمندو او با ضميره  ژورناليستانو، دينی علماوو  او د قلم د خاوندانو پر اوږو پروت ده په تير بياد   .  

ران هيواد کی د سولی او پخالينی په هيله   . زموږ 
   

  وسالم
 
 


