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 انجينير صالح محمد فطرت: ليکونکی 
TOLAFGHAN 

 

خه په مننې سره  له محترم انجينير صاحب خليل اهللا معروفي 
ې آوي او خپل ډېر  ولو او د دوى د استعدادونو د اوچتولو په الره آې ه هر افغان چې د نورو افغانانو د ذهنيتونو د رو

ې د دوى د پوهاوۍ ې او يوا  په خاطر په مصرف رسوي البته واقعًا د وياړ او د مننې وړ دي، ران او قيمتي وخت يوا
 . خداى دې تل دوى ته د نورو ورته نېكو اعمالو توفيق ورپه برخه آي

 
ولنيز اصالح هغه وخت رامن ته آېدالى شي چې هلته مصلحين شتون ولري او بيا د دغو مصلحينو سره د خلكو او د 

رى و ه برعكس ده داسې يوه فضا رامن ته ده چې وخت د حكومتونو مالت هم مل ي اما افسوس چې داسې نده دلته هر 
ه وي په داسې حال آې چې مريضان يو اما خپل طبيب وژنو او خپل  ولنې پايله به  ي چې د دې  ى هې نه پوهي س

 . قاتل ته اتل وايو، افسوس دې وي د داسې يو ملت پر حال

نو په واسطه زيار ايستلى چې خپلو افغانانو ته خليل اهللا صاحب د هغو آسانو په آ ې ي چې د خپلو مقالو او  تار آې را
ا سره دوى وآوالى شي سمه الر ومومي او  ان شي او د دغه ر ي چې د دوى د ژوند بهير پرې رو ه وړاندې آ هغه 

انونه ورسوي  . يوه واقعي حيات چينې ته 
كله هم نشي تر السه آيداى تر  كله نشي وياړونه هې ولنو آې وياړلي آسان ونلرو او سعادتونه هم هې و موږ په خپلو 

وونكي ونلرو دا د ژوند اساسي شرط دى و موږ الر  : تر السه آېدالى تر 
 

 َولَتُكن ِمنُكم ُامًة َيد ُعوَن ِاللَخيِر و َياُمروَن ِبالَمعروِف و َينَهوَن َعِن الُمنكر و اولٰـِءك هُم المفلحون 
 

ي او د ناوړو او غير اخالقي :ژباړه وونه وآ و چارو الر  په تاسو آې بايد داسې يوه ډله وي چې تاسو ته د خير او 
ين الره ده د خالصون) آوم چې شرع شريف هغه نه غواړي(اعمالو  ي او دا يوا  . خه منع آ

ه پوهېدالى شو چې ورو په دې باندې  ولنې ته و ير او دقت خپلې  ه   موږ داسې يو لور ته روان يو چې آه موږ په 
ومان نه آوم چې په راتلونكي آې د افغان په نوم يو ملت دلته شتون ولري البته په  آه چېرې همداسې دوام ومومي نو 

ه به انسانان وي خو افغانان به نه وي او دې ته د ملت مرګ وايي، يو ملت هغه وخت ژوندى  ي چې مادي تو ويل آي
تونه ولري  . معنوي ژوند ولري، معنوي حيثيت ولري او معنوي ارز

ه آې داسې يوه مساله  محترم خليل اهللا صاحب په خپله يوه ليكنه آې البته نه بشپ ليكنه بلكه د خپلې ليكنې فقط په يوه آر
له شي نو آتابونه به ترې جوړ شي، هلته د يوې م ې ې چې آه چېري و تو او يې بيان آ سالې د بيان په ترڅ آې د پ

تونه  و ته اړتيا لري چې دا ارز ولنيزو ه ه دي چې  ه ليكل شوي دي دا هغه  ت په اړه ډېر  ولنې د ارز تني  پ
ار آول  تو باندې بان و او فقط پ تونو خاوندان واوسي تني ارز وساتي او موږ فقط او فقط هغه وخت ژوندي يو چې د پ

ينشي آوالى چې زمو  . ږ په هويت باندې داللت وآ
 

ى او خپل آلتور په  كله شايسته آېدالى نشو، دقت وآ رانو وطنوالو پردى آلتور پردى دى او د پردو په آالو موږ هې
ه چې زه  تو ژبه دا د ماللې په ژبه درته وايم چې هغه  ايسته پ تناآه او  ى زه په آلكه او په ارز ډېر دقت مطالعه آ

تو آې او ته په خپ تو آې حيا لرو موږ په پ ل آلتور آې لرو بل چېرې او په بل آلتور آې نه شو موندالى، موږ په پ
په آې تاريخ  ه لرو چې نور يې نه لري موږ په يوه  تو آې هغه  تو آې سخاوت لرو، موږ په پ عزت لرو، موږ په پ

وږ د ماللې نوم اخلو نو په حقيقت آې موږ د خپل لرو، موږ د يوې پېغلې په نامه آې عزمتونه لرو همدا دى چې آله م
ېده  . وياړلي تاريخ يوه صحنه بيان آ

خه مننه آوم او د لوى خداى د درباره ورته د نورو برياليتوبونو هيله آوم چې  بيا هم د محترم انجينير صاحب خليل اهللا 
ه يې وان نسل په پوهاوي آې تل زيار ايستلى او ه ې ده چې پاك او ناپاك سره بيل آاندي، دا د افغانانو خصوصا د   آ

 . يو واقعي نيك عمل دى

ي ول هغه افغانان چې ملت ته آار آوي او ملت ته وياړونه ب  . بر يالي دې وي 


