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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  
  

 ۰۲1۹۱۲۵۱۰۲         شیردمحم امیني ستانکزی
 

 سوله
 

په ترڅ کې  مراسمو خاصو مه د ۰۲میاشتې په  افغانستان کې د وږې د سولې نړیواله ورځ هرکال په ټوله نړۍ او د
دڅولسیزو په ناامنیو، بدبختیو  يپرتمینې ورځې لمانځلو ته ډیر لیوال دي، ځکه دودې  لمانځل کیږي، افغان ولس د

ترکومه . سره مخامخ شویدي نورو کړاونو او اوناخوالوکې ژوند تیرکړي دي، تل په غمونو، بیوزلیو، مهاجرتونو
سته، اما دغه وخته یي انتظار وی باورمن حکومت ته خلک ژمن ؤ او له ډیر یو با ثبات او چې په افغانستان کې د

له بلې خوا  رسیدو له پاره د خلکومینه اوعالقه کمرنګې وه او آرمان یي پوره نه شو، له یوې خوا دې آرمان ته د
ته پوره  چې هیواد ولس له دولت سره الزمې مرستې نه کولې او دولت هم دغه ناامنۍ ته الزم تدابیر نه درلودل،

هرڅه نه ډیر مهم  اسالم له پلوه د سوله د نې هر وګړي اړتیا لري اوټول باید ووایو چې سولې ته د دا .راولي امنیت
وطن ته  تیرولوسره پرمخ بیول کیږي، سوله بدبختیو په ، ناخوالو اوبربریت، ویرې ګڼل کیږي، بې له سولې ژوند د

و همدا سوله ده، چې د دو. و آرام ډول ژوند ته دوام ورکويپراختیایي ودې لمن رانغاړي، خلک په هوسا ا د
پای ټکی  څو خفګیان او ویرې ته د بل ته ورکوي، تر مسلمانانو زړونه سره نږدې کوي او د وروري السونه یو

 دفاع او خپلې خاورې د افغان بچي په ژبه آورو، دغه پاکه کلمه د هر سولې پاکه اومقدسه کلمه د د مونږ. کیږدي
وګړی دا حق دی چې په هوسا او هر  دفاع په کولو د ساتنې او وطن د ، ځکه ديد ساتنې په موخه کارول یی ډیر

خو کاش چې هغه خلک هم پوه شي، چې ناامنیو، . ورکړي وکړي او خپلو ورځنیو چاروته دوامآرامه توګه ژوند 
 .نفاق ته لمن ونه وهي بدبختیو او

 

قربانیو په ورکړي  تیرو جګړو د اونۍ سره سم لمانځل کیږي، افغانانو د شهید د سولې ورځ د په افغانستان کې د
ح ته پاکوشهیدانو اروا دې اونۍ درناوی د دوه میلیونوڅخه زیات شهیدان ورکړی دي، چې په ښکاره ډول د سره

 .شي پیغام په موخه وړاندې تسلیت تی کورنیو ته د ډاډګیرنې اوهغوی پا دعاګانې او د
 

په  اریخ کېافغان ویاړلې ت یاد د سرښندنو کارنامو او مجاهدینو، شهیدانو او غازیانو د د ملت افغان غیور د
 هر کې د دایمې اوتل پاتې سولې په راوستلو یواځنی موخه په افغانستان کې د زمونږ .زرینوکرښو لیکل شویدي

یوې خولې په نارې سره ټولوته غږ  د یوچترالندې سره را ټول او د يدې چې دو افغان اسالمي وجیبه بولو، تر
دې تیري کولو څخه ستړي شوي یو، بس مونږ له جنګ، ورور وژنې او خپلو وطنوالو بان اوچت کړي، چې مونږ

مړ دوي  د ډاډمن افغانستان غوښتونکی یو او سولې راوستو ته زیاته اړتیا لرو تل دوي سوله او سولې، امن، ثبات او
 .جنګ اوجګړه

 پای
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