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!يویښ ملتونه کیسې ګټ  

 

له ولس او ملت څخه وي کله منشآ او ریښه یې  د حکومتونواو نځته کويیپه ولسواکو ټولنو کې ملتونه حکومتونه رام
دي چې تل دخلکو دژبو پرسره وي که  ېملت او دولت هغه کلم يدملت کلمه ورسره یادیږ ودولت خبره کوچې د

او همدا ولسونه چې کله حکومتونه رامینځته کوي په دې موخه حکومتونه کار کوي دولسونو او ملت لپار یې کوي 
 سي. ۍاو دخلکو د زخمونو پت يبیرته دوی لپار خدمات وړاندې کړچې 

بیده ملتونه تل دنور  ریږیدلوبو کولو ښه چانس براب ېملت بې تفاوته او بیده پاتې سي نو حکومتونو ته پر ېکه چیر
بې هدف او  ي، وژل سوياود تاریخ په اوږدو کې دبیده ملتونوڅخه په بیالبیلو طریقو استفاده سو يدګټو ښکار سو
 دي. يناهیلې پاتې سو

 ېګټل ېافغان ملت چې دتاریخ په اوږدو کې یې کیس
ونډو کړې پردي یرغلګر یې په ګۍ یې جوړ يامپراطور

واد ننګه یې کړې دافغانستان په ېدخپل ځان او ه يکړ
دا ملت  ېول يمعاصر تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل سو

هم دبیالبیلو دسیسو،کړیواوالس وهنو ښکار هغه مهال 
چې دې کار افغانستان له یو بحرانی حالت سره مخ ،سوی

 وه. یکړ
دی ر افغان ملت اوس  ډیر دویښتیا په حال کې ېر په څېدت

 يپه اړه خپل اواز اوچتو ېکړن يناروا او غیری قانون ېدهر
اوله هغوی خپل حقه دظالم،غله او خاین په ضد دریږي 

 يڅرګندویحقوق غواړي چې دا څه دیو ویښ ولس اوملت 
،کابل او هلمند ییې دې ورستیو کې دغزن هچې ښه بیلګ يکو

 الریونونه او پرلتونه دي.
  یمافیا ښکار د يداخل یزم،مخدره توکو اورظلم،تروجګړې، دخوا ېهلمند چې دکلونو راپه د

ی قلعه تر خانشینه موسی قلعه له موس له لښکرګاه تر،او وژل کیږي ولس یې په بې رحمانه ډول وژل سوی
 ږو.اخیر ولی؟ اوترکله به وژل کیکیږی او بیالبیلو نورو نومونو یې ژوند اخیستل ش،قاچاقبردعسکر،طالب،داع
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جګړه کې دې ځکه  يجګړې ستړی سو ېدحکومت او طالب له روان ېصبر او حوصله پای ته رسیدلنور د ولس 
قرباني همدا ولس ورکوي ولس له جنګ ستړی سوی سوله غواړی دټولو افغانانو یوه ستره هیله او ارزو هم  یډیر

په  ېخدای پاک ج خیر او برکت ایښی دی لکه څنګه چ ېپه سوله کدین دی  ېزموږ دین هم دسول ههمدا سوله د
خدای پاک  ېاو موږ ته قران عظیم شان ک یعني په سوله کې خیر دی هللا ج فرمایلی دی والصلح خیر کې قرانکریم

 ېماتو په اساس باندیتعل يدهمدغه قران انما المومنون اخوا یعنی ټول مسلمان سره ورونه ديی د م راکړیتعل يدورول
وباسوو په اخالص او  او تعصب قدرت پرستي  ،مادیت پرستي ،عداوت،ه دښمني،بغضباید دخپلو زړونو څخموږ 

 شاعر هم وایی  چې السونه سره وکړو لکه څنګه يصداقت دورول
 

 که زړونه سره یو کړو او السونه سره ورکړو
 دا کاڼي به لعلونه او دا بوټي به لونګ سي  

 
طالبه! سوله به کوي مدني فعاالنو او دینی علماو تر همدې شعار الندي چې  قومي مشرانو، دهلمند ویښو ځوانانو،

مرکزونو به ځې طالبانوتر چې د یالریون راپیل کړ حرکت او يپه جنګ مو نه سي ګټي یو لوی ولسجګړه بس ده 
ان فریاد به ورسوي چې دا هڅه دیو ویښ ملت او ټپي افغانست،ځوریدلي  يته به دسولی خواست کوی د دردیدل يهغو

 کوي. نهڅرګندو
وویل ویښ ملتونه کیسې ګټي بیده ولسونه دنورو دلوبو ښکار کیږي که په رښتیا هم طالبان  ېلکه څنګه چې مې مخک

نړۍ ته ثابته سي چې افغانان  ېحرکت مالتړ دي وکړي ترڅو ټول يسوله غواړی همدا یې وخت دی ددې ولس
او دا روانه جګړه پري تپل سوله خوښوونکي دی  انرهګري او جګړي غوښتونکي نه دي بلکی افغاندتروریزم،ت

 سوی ده.
 په درنښت

 حافظ احمد نصرت

 لښکرګاه

۱۳۹۷/۱/۷/  

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

