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 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

 

 ۲۰۱۷/۰۶/۲۴                                                                                            تاند

 
 غامیکوچني اختر په مناسبت د مال اغاجان معتصم پ کمرغهید ن

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 الحمدهلل رب العالمین ، والصلوة علی رحمة للعالمین ، محمد وعلی اله واصحابه اجمعین .

ِلَك َكتَْبنَا َعلَىَٰ بَنِي إِْسَرائِیَل أَنَّهُ َمن قَتََل نَْفًسا بِغَ 
ا قَتََل النَّاَس ْیِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي اْْلَْرِض فََكأَنَّمَ وبعد قال هللا عزوجل فی القران الکریم: ِمْن أَْجِل ذََٰ

ِلَك فِي اْْلَْرِض لَُمْسِرفُوَن  َجِمیعًا َوَمْن أَْحیَاَها فََكأَنََّما أَْحیَا النَّاَس َجِمیعًا ۚ َولَقَْد َجاَءتُْهْم ُرُسلُنَا بِاْلبَی ِنَاِت ثُمَّ إِنَّ  ْنُهم بَْعدَ ذََٰ  ( المائده32 َكِِیًرا م ِ

 

 مدافعینو ، ځوریدلو او دردېدلو ، قدرمنو وروڼو اوخویندو!  و ازادۍد افغانستان متدین ملته ، د خپلواکۍ ا

 ….السالم علیکم ورحمة هللا وبرکاته

خوښ یم چې یوځل بیا تاسو ته د نیکمرغه کوچني اختر د را رسیدو له امله مبارکي او خپلې هیلې وړاندې کوم او غواړم چې له دې ښه 

 فرصت نه په استفادې سره د هیواد د وروستیو جریاناتو په اړه درسره خپلې آرزوګانې او نظریات شریک کړم.

 ځوریدلو هیواد والو !

وړاندې د روژې په مبارکه میاشت کې په هیواد کې د وروستیو خونړیو پیښو د قربانیانو کورنیو ته خپل د  اجازه راکړئ تر هرڅه

مواسات او غمشریکي مراتب وړاندې کړم، هللا تعالی دي د دې پیښو د مظلومو شهیدانو ارواګانې خوشحاله او بازمانده ګانو ته صبر جمیل 

 ورکړي.

مو وینو په برکت زموږ هیواد د تحمیلي جګړو له شره خالص او ټولو افغانانو ته د یوه متحد او خدای تعالی دې نور د دوئ د مظلو

 مستحکم اسالمي او ملي نظام تر سیوري الندې د امن، سولې، سوکالۍ او نیکمرغي ژوند ورنصیب کړي.

اف څرګند وي له شکه پرته چې د افغان ولس دغه ډول ړندې او خونړۍ پیښې چې نه یې عاملین معلوم وي او نه یې هم د ترسره کولو اهد

 د هغو بېرحمه دښمنانو لخوا ترسره کیږي چې افغانستان ته د هیڅ خیر اراده نه لري.

په مسجدونو، دیني شعائرو او د ولسي وګړو په تجمعاتو کې بي هدفه چاودنې او بمبارۍ زموږ د هیواد او ولس د دښمنانو هغه بزدالنه 

 او مذهب کې د توجیه وړ نه دی. عمل دی چې په هیڅ دین

وروڼه افغانان په خپلو منځونو کې  دغه راز وحشیانه کړني او اعمال د افغان مسلمان ملت د دښمنانو لخوا د دې لپاره تر سره کیږي چې 

 او ضد کې استعمال کړي. یو پر بل بې باوره کړي او یو افغان ورور د بل افغان ورور په مقابل 

کړنو له شره به یواځي د هللا جل جالله په فضل او کرم او بیا د خپل منځي وحدت ، صداقت ، اخالص او انسجام په نو د دغو تخریبي 

 برکت ژغورل کیږو.

 محترمو هیوادوالو!

لس د لکه څرنګه چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور او ټاټوبی دی نو په دې هیواد کې د سولې تأمینول ، د ثبات راوستل او د ټول و

اسالمي او ملي نظام جوړول او له هغه څخه دفاع کول خپله زموږ او ستاسي د ټولو هیوادوالو اسالمي او ملي   خوښې یو منلی او مستحکم

 دنده او مکلفیت دی.

اړو او د خپلو علیا نو موږ او تاسي ټول افغانان باید په خپلو انفرادي او ټولنیزو هڅو ، اتفاق ، اتحاد ، اخالص او صداقت سره مټې را ونغ

منافعو لپاره کار وکړو، خپل هیواد د ورپېښو خطراتو او مصیبتونو څخه وژغورو او پردیو ته په هیڅ صورت داسي توقع او امید ونه 

کړو چې دوی به زموږ هیواد ته سوله ، امنیت ، ثبات او سوکالي راولي، ځکه موږ او تاسو ولیدل چې د ناټو تر چتر الندې لسګونه 

کلونه تیر او په لسګونو ملیارده ډالر ۱۷وادونو په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او دلته د یوه قانوني حکومت د راوستو په پلمه پوره هی

ډیر خراب او د بیا رغولو ،   کاله پخواني حالت ۱۷یې مصرف کړل، خو د دې سره سره موږ ګورو چې د هیواد امنیتي وضعیت مو تر 

 پر ځای مو په هیواد کې متاسفانه خرابي ، وراني او ویجاړي روانه ده.ابادۍ او ترقۍ 

 درنو هیوادوالو!

غواړم چې ستاسي پام د هیواد او ولس په هکله یوه ډېر مهم مطلب او مقصد ته را واړوم، هغه دا چې په اوسنیو وختونو کې یو ځل بیا 

او جنګي عسکر را  غواړي دلته زموږ هیواد ته نور اضافي پوځونه  امریکایان د تیرو ناکامو ترخو او مضرو تجربو په تکرار سره

چې دا کار به بې له شکه زموږ هیواد په یوه دوامداره او طوالني جنګ کې ښکېل او همدا رنګه به مو د هیواد او ولس د زیاتې بې  ولیږي 

له له دې هیواد څخه د جګړې دعواملو په له منځه ثباتۍ ، تباهۍ او بربادۍ المل وګرځي، دا ځکه چې په حقیقت کې زموږ دهیواد سو

وړلو پوري اړه لري ، او موږ ټول افغانان پوهیږو چې په هیواد کې مو د روانې جګړې یواځینی او اصلي المل د امریکایي قواوو 

 موجودیت دی.

سره په مغایرت کې ده او  او طبیعت زموږ د عقېدې ، ټولنې  دا یو څرګند حقیقت دی ، چې روانه امریکایي عسکري او پوځي مداخله 

همدا راز له همسایه ګانو او سیمه ییزو ځواکمنو هیوادونو سره په ډېر سخت حساسیت کې ده نو دغه مداخله که تر هر عنوان او نامه 

 غځول کیږي په هماغه اندازه به مو په هیواد کې بحران او کړاونه ډېریږي.  الندې نوره

دا فکرکوي چې د پنځو زرو امریکایي پوځیانو په راتګ سره به یا په وطن کې سوله راشي او یابه دوئ  او که د افغان حکومت لوری

برالسي شي ، فکر کوم چې د افیصله به ناسمه ، د حقیقت او واقعیت خالف وي ، ځکه چې موږ ولیدل په تیره یوه نیمه لسیزه کې خارجي 
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ین کړي او جګړه پای ته ورسوي ، په داسي حال کې چې دلته په هیواد کې تقریبا پوځونو ونه کوالی شول چې په هیواد کې سوله تام

یولک او پنځوس زره د ناټو اتحاد قوتونه موجود وو هغوي په خپل ټول قوت او طاقت سره ونه توانېدل چې یا په هیواد کې سوله تضمین 

وتوانیږي چې په هیواد کې سوله تامین کړي او یا  کړي او یاهم د وخت حکومت برالسی کړي نو اوس به پنځه زره عسکر څرنګه

 موجوده حکومت ته بری ور په برخه کړي.

 فکر او کار وکړي نه د جګړې د الملونو پر ایجادولو. نو حکومت ته په کار دي چې د جګړې د الملونو په له منځه وړلو باندې 

تلو باندې کار وکړي ، نه د نورو عسکرو پر راغوښتلو ټینګار، د موجوده میشتو امریکایي قواوو پر ایس  افغان حکومت باید د بناء 

امریکایي قواوو موجودیت افغانانو ته دغه تحفه ورکړه چې امریکا خپل تر ټولو بمونو غټ بم چې دوی یې د بمونو مور بولې زموږ پر 

 نه لري. خاوره استعمال کړ ، چې دا کار له ویجاړۍ او ورانۍ پرته بل هیڅ پیغام افغان ولس ته

او موږ په دې باور یو چې د امریکایي پوځونو زموږ له هیواد څخه وتل به هم د افغان حکومت ، هم د ولس او هیواد او هم به خپله د 

 امریکا په ګټه تمامیږي ان شاءهللا

چې نړیواله ټولنه او امریکا په دې  لوریو او شخصیتونو ته په کار ده او همدا رنګه ټولو افغان سیاسیونو په تېره بیا دهیواد دقضیې مهمو 

ا په قانع کړي چې نور په افغانستان کې د ناټو او یاهم د امریکا پوځي او عسکري مداخله نه د افغانانو په ګټه ده او نه هم د ناټو او امریک

 ګټه تمامیدای شي.

رو چې دوئ نور د خپلو پوځونو او خپلو قواوو پر او همدا راز د امریکا له ولس او د امریکا له نوي حکومت څخه داهیله او غوښتنه ل

موجودیت باندې په افغانستان کې له سره غور او دقیق تحقیق او عمیق نظر وکړي ترڅو په دې باندې پوه شي چې په افغانستان کې د دوئ 

ه افغانستان کې به غیر له دې د قواوو له موجودیت سره سیمه ییز سخت حساسیتونه را پارېدلي دی نو د دوي د قواوو نور موجودیت پ

وشي زموږ له نظره څخه بله به کومه خاص ګټه او بهره  څخه چې د دوئ ډېر زیات او ګزاف مالي او ځاني تاوانونه او نقصانونه 

 برداري له دې ځایه ترالسه نه کړای شي.

 قدرمنو افغانانو وروڼو!

ماهنګۍ مغرضو جهتونو ته په افغانستان کې د هر ډول مداخلې زمینه مساعده دا ښکاره خبره ده چې د افغانانو ترمنځ عدم تفاهم او نه ه

د خپل هیواد برخلیک مو د خپل ملت لخوا تعین شي، باید تر هرڅه وړاندې د خپل منځي  نو که ریښتیا موږ افغانان غواړو چې  کړې ده 

 ح فضاء د حاکمولو لپاره کار وکړو.اختالفاتو په یوه طرفته کولو سره په خپل منځ کې د تفاهم، تسامح او تصال

او په دې ترڅ کې په کار ده چې ټول افغانان خپل ترمنځ د متقابل احترام او حسن نیت ښودلو لپاره الزم اجرائات او مناسب اقدامات 

 وکړي.

اختر د احترام او برکت له د داسي فضاء د رامنځ ته کولو لپاره که په لومړي قدم کښې د جګړې ښکېل لوري پر مظلومو بندیانو باندې د 

انو خاطره او همدا راز پر خپلو افغانانو وروڼو د ترحم او شفقت له خاطره او په خپل منځ کې د باور او اعتماد د فضاء جوړولو لپاره د بندی

څرنګه چې زموږ  نو دابه یو ډېر پر وخت او پر ځای اقدام او ګټور کار وي، لکه مناسب او الزم اقدامات وکړي  په خوشي کولو کې 

 ګران پیغمبر د ترحم په اړه داسي هدایت فرمایي : اْرَحموا َمْن في اْلرض یرحْمُكم من في السَّماِء .

 هغه څوک چې په اسمان کې دی.  رحم وکړئ پر هغه چا باندې چې پر ځمکه دي رحم به وکړي پر تاسي باندې 

 ویاړمنو هیواد والو!

 ې ټول پراته او میشت قومونه د یوې عقیدې وروڼه او د یوه کورغړي دي.د افغانستان په جغرافیه او غیږ ک

نو راځئ چې د خپلې عقېدې او خپل کور د ساتلو لپاره د اسالمي او ملي روحیې په را ژوندي کولو سره د یوه او بل د تخریبولو پر ځای د 

وهلو، تضعیفولو او حذفولو کوښښ کوو   نانو په لمسون د یو بلموږ د دښم یوه اوبل د حمایت او تأیید روحیه خپله کړو، که خدای مه کړه 

 دا به مو په حقیقت کې د ځان د ختمولو او د خپل کور د ورانولو هڅه وي.

قطعا نه شي هوارېدالی بلکې د دغه ډول حرکاتو له ترسره کولو څخه مو  د یو بل پر خالف او ضد دریدلو سره   زموږ د هیواد ستونزه

ټوله استفاده دښمنان کوي ، نو باید د افغان قضیې ټول دخیل لوري دېته متوجه وي چې زموږ د غمیزي حل تصادم ، تضاد او تقابل نه ؛ 

 او تسامح دی چې زموږ د ټولو رنځونو او دردونو دواء کېدالی شي.بلکې سالم تفاهم 

 متدینو افغانانو!

 مصیبت او فتنه ده چې نن یې په ټوله نړۍ کې د اسالمي امت وحدت ، یووالی او سالمیت ګواښلی دی. داخلي اختالفات او شخړې هغه 

چې په تاریخي لحاظ د ډېرو شتمنیو ، نعمتونو او غوړېدلو تمدنونو … موږ وینو چې د منځني ختیځ هیوادونه لکه عراق ، سوریه ، یمن او 

د خپل هیواد او د هغو اسالمي هیوادونو د  مالکان وو اوس په څومره عذابونو ، مصیبتونو او تکالیفو کې راګیر دی، نو که موږ افغانان 

خدای مه کړه تر دې به په مزید   دی نستان کې واقع موجوده حاالتو څخه عبرت او درس وانه خلو ، نو اوسنی روان بحران چې په افغا

 بدترو مصیبتونو او بحرانونو کې واقع شو..

په اخر کې له شتمنو او غني هیوادوالو وروڼو څخه مې هیله ده چې د اختر په خوښیو کې غریب او ناداره وروڼه هېر نه کړي ، او په خپلو 

هر  ء شریعت له غوښتنو څخه دی ، په کار دی  د محمدي غرا د سپیڅلي دین او صدقاتو سره خوښي ور وبخښي، چې همدغه کار زموږ 

 هیوادوال په دې مبارکو شپو او ورځو کې زکاتونه ، صدقات او فطرانې له ناوسه هیوادوالو څخه ونه سپموي.

 لکه څرنګه چې د کومک او معاونت په اړه زموږ کریم او سخي پیغمبر خپل امت ته داسي فرمایي:

َْ هُْونَُ ْوْعَُِْ   َُْوَللّاهُ“ َْْ َُاََُاََعُْْد َ ُ”.ُوْنَُ ْوْعُْْدَ 
 بنده کومک کوي کوم بنده چې د خپل مسلمان ورور سره کومک کوي. هللا تعالی د خپل هغه  

 ق رانصیب کړي .خدای تعالی دې موږ ټولو افغانانو او ټولو مسلمانانو ته د حق پر الر او د هللا تعالی د خوښې پر الر د تللو توفی
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 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه 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

 

ُ َعَملَُكْم َوَرسُولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن()   .َوقُِل اْعَملُوا فََسیََرى َّللاَّ

 ….والسالم علیکم ورحمة هللا وبرکاته 

 ورومو مال اغاجان معتصم د طالبانو د سیاسي شوری پخوانی مشر

ُ 
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