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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

  
  

 ۳۰/۰۵/۲۰۱۶         ستانکزی شیرمحمدامیني
 

 سولې پیغام د همشاعر
 

کې دودیزې کلنۍ مشاعرې په بیالبیلو  په اکثرو والیتونو هیواد د
رې نه عپه الره اچول کیږي، چې دغه مشا سره لمانځل او نومونو
 ږ دفرهنګ او ادب هستۍ او بډاینه ده، بلکې زمو د ږزمو یوازی

خپل  چې دوی د ،ردونهد   زړونو خواله او د او ادب پالو فرهنګپالو
لینو ته په خوږه او کې ویني، اړونده مسو   حاالتو هیواد په اوسني

چارواکې  لین اولطیفو الفاظو څرګندوي، چې کیداې شي اړونده مسو  
چې  بله خبره دا حل الرې ولټوي او د وخت ورته رسیدګي او پر

تل پاتې سولې په  ملي یوالې او کې د یادې مشاعرې په هیواد
دولی شي. په زړه پورې پیغام لیږ کې د خلکو لپاره یوښه او راوستو

ټولنې د درد  د نو شاعران هم کوښښ وکړي، چې مثبت شعرونه او
تل  ونغاړي، ترڅو ګران افغانستان کې د احساس په شعر کې را

بل په نوم قرباني  نوم او یو لپاره ډاډمنه سوله راشي، هیڅ افغان د
قلم خاوندانو لپاره اړین بریښي، چې په خپلو  د نشي. فرهنګ پالو او

ته الزمه یادونه  له پاره مهم اړخونو بیولو پرمخ ژوند د کې د لیکنو
ه پاره ل ورورګلوۍ ملي یوالې، ملي پخالینې او د وکړي، ولس د

کې مثبتې اغیزې وکړي، که چیرته په دغه الر  او موضوعات کیدای شي، چې په خلکو رامات کړي، ورته پیغامونه
یز چاپیلایر ئسوله  ډاډمن او یو تل به د وږ مثبت یون ترسره کړل کیدای شي، چې کړنې به موښې پایلې ولري امو

 په قطارکې ودرو. انشاهللا مختللو هیوادونو پر به مو د ته بې له کومې ویرې دوام ورکړو او هیواد کې ژوند
 

 ږهیلهسوله زمو
 

 ږدې ستر نعمت څخه مو څخه په امن کې ساتي، د جګړو جنګ او سوله یوسترالهي نعمت دی، چې یوه ټولنه د
بل ته السونه  په خپلوکې سره ملي یوالې، د وروري فضا رامنځته کړو، یو څو افغانان هله برخمن کیدای شو، تر

په هیر کړو؛ خو ځیني  تیر بل السونه سره ونیسو، مخکني ناخوالې او بدبختۍ شاته وغورځوو او یو د او ورکړو
څخه بې برخې وي، ځکه دوی  نوخوندو او ژوند له نعمتونو سوله نه خوښوي، هغه کیدای شي، چې د کسان امن او

جهالت تورې تیارې پکې  د علم وړانګې نه وي خورې شوي او په داسې ټولنه کې لوی شوي وي، چې هلته د
کې ال  دي، په دې فکر شپې تیرې شوي ورځې او دوی لپاره داده، چې په تاسو خو دا ږ وړاندوینهخورې وي، زمو

په خپلو بچیانو باندې زده کړې وکړئ، ترڅو  ي اولدې بدمرغه خوب څخه راویښ ش اوس هم ډوب یاستئ، خو
نیکمرغۍ لورې ته والړه شي، ترکله به داسې شاته پاتې ټولنه ولرئ، پرمختللې او وروسته پاتې  ستاسو ټولنه هم د

سوله ئیز  پوهې ترسره کیږي، نو زده کړه بیا یو جوته به شي، چې هرڅه په زده کړو او ټولنه سره پرتله کړي، نو
امنیت  جګړو وختونه له سولې او جنګ او هغه د یلایر ته اړتیا ویني، ځکه پخوانيڅخه خالي چاپ وله بدبختی او

کې، نو راځئ، چې ټول سره  جګړو وخت سره پرتله کړو، چې پرمختګ زمونږ په سوله کې شته نه په جنګ او
لې په اړه سو کې سراسري پوهاوی خلکوته د ونغاړي، په هیواد امنیت لپاره السونه را وهڅوو، چې سولې او

 سولې او امنیت ټغرونیسي.  ناامنۍ ټغر ځای د څخه د هیواد ورسوي، ترڅو د
نوزمونږیواځنۍ هیله هم همداده، چې په افغانستان کې تل پاتې سوله راشي او په ډاډمنه فضاء کې مونږافغانان ژوند 

 .وکړو، ترڅو هیواد مو تل آباد او دپرمختللوهیوادونو سره سیال شي
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