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۲۰/۰۶/۲۰۱۸                  کورد هللا ظحفی

   

 .ارمان چې تل مې وطن داسې وای..
 

زمونږ په هېواد کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ  سره ورارسېد لکه څرنګه چې د اختر په 
کلونو کې یې ساری  وشپاړس اوربند شوی؛ په هېواد کې داسې بدلونونه راغلي دي چې په تېرو

  .يکیږ للید نه

 

، هلته مې داسې څه تر سترګو شول چې بېرته مې مالړ ( تهکورد)والیتد اختر په دویمه ورځ خپل 
  .کابل ته د راتګ ته زړه نه ښه کولو

 

)سیدآباد( ته طالبان راغلي وو او د ملي اردو ځواکونو سره یې په ګډه یولسوال لومړی دا چې زمونږ
  .وله خندا لیدل کېدهد هر چا په خ شول او معموالً  ۍغاړ د غرمې ډوډۍ وخوړه، له یو بل سره غاړه

په واټونو کې طالبان او ملي اردو ځواکونه په ګډه سره ګرځېدل او د چکر او میلې لپاره په ګډه سره 
هر ځای ته تلل، په هر موټر، که دولتي ؤ او که شخصي؛ د اسالمي امارت او افغانستان 

  .لرپېد بیرغونه

 

ې یې دندې اجراء کولې، خپل والیت ته له په کابل کې زمونږ ځینې ګاونډیان چې البته په دولت ک
کې مې دوی هم تر سترګو شول چې وروسته له  ووردک نه وو تللي خو په اراپدېخو کلونو ۱۶تېرو 

  .کې ګرځېدل کلونو خپلو کلیو۱۶

 

یانې ټوله دا چې ما له ځانه سره ویل چې  کوم ښایسته خوب وي، دشای کله به مې فکر وکړ چې دا
ارمان چې وخت درېدلی، همدا ورځ مې ټول عمر دروله ځکه چې داسې سوله ییزه او له خوښیو 

  .يډکه فضا مې په ټول عمر کې نه وه تر سترګو شو
 

  .له ولسمشر څخه نړۍ مننه چې د اوربند اعالن یې کړی خو..

 

نور مو په خپلو منځونو کې نه  وانو سوله کړې وای اارمان چې دا اوربند ټول عمر وای، طالب
  .يجنګیږ له یو بل سره والسوهن دي او د پردیو په هوروڼ سره وژلي. افغانان ټول سره یوا

 

، يکیږد او سولې ته غاړه يپرېږد )طالبانو( څخه دا هیله کوم چې نوره جګړهووروڼ زه له خپلو
او د فرهنګي یرغل مخه ونیسو. د ټولې نړۍ ولس  راځئ چې په ګډه سره یو ځای دا وطن جوړ کړو

د پرمختګ په حال کې دی، ان خلکو ځانونه تر میاشتې پورې ورسول خو افغانان ال هم په خپلو 
  .تویوي ېوین او د یوبل يخور منځونو کې د یو بل غوښې

په کتاب کې  سوله وکړه؛ د ولسمشر نوم به په زرینو کرښو باندې د تاریخ ووروڼ که چېرته طالبانو
  .ولیکل شي

 

  .ارمان چې تل مې وطن داسې وای ،مې دا ده ههیل هرد ژوند تر ټولو ست

  .د سوکاله او سوله ییز افغانستان په هیله..
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