AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de
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وړوکې درد او غوښتنه
دهېواد کړیدلي او ځوریدلي ولس په دې هیله دي ،چې روان ناورین او کړکېچ پاى ومومي ،خو موږ
تل دا ویناوې کړي او ترهغه بریده نه یو رسیدلي ،چې د ولس هیلې مو راسپیړلي وي .
په هېواد کې روانه جګړه ،دخلکو بېوزلېتوب او کمزورى اقتصاد ،په حکومتي چارو کې د ځینو
زورواکو او د قدرت ترالسه کولو په لټه کې یو لړ ناقانوني غوښتنې ،دسولې په اړه دروانو خبر و
پایلې نامعلومې او په هېواد کې د جګړو زیاتوالی  ،دا هغه څه دي ،چې افغان ولس په خپل هېواد کې
له سختو ستونزو او اندېښنو سره الس او ګرېوان کړې دي او خپل ژوند دخداى په تکل پر مخ وړي.
له یادو سیاسي ،ټولنیز او اقتصادي ستونزو څخه هغه مهال افغانان وتالى شي ،چې په خپلو کې سره
روغه او جوړه وکړي او روانه جګړه ودروي .د پردیو هېوادونو د جوړجاړې په تمه کېني نه ،بلکې
افغاني غرور بهرنیو هېوادونو ته په ډاګه کړي ،چې افغان ولس تل خپلمنځې اختالفونه د جرګو او
مرکو له الرې حل کړې دي .نو په دې توګه په جګړو ښکیلې ډلې دې بین االفغاني جرګې ته ژمنې
واوسي ،چې له هېواده غوړیدلې ناورین پاى ومومي .
راځئ هېوادوالو! په خپله موږ د ولس درد خپل وګڼو ،د بېوزلو السنېوى وکړو ،ملي ګټې ،چې د ټول
ولس ملکیت دى ،دخپلو شخصي ګټو لپاره ګټنه ونه کړو او دظلم ټغر له هېواده ټول کړو! بې ځایه
زور او قدرت په دې وینې بهونکې ځمکې ودرول شي .د یتیمانو اوښکې پاکې کړو ،د غمونو او
ماتمونو لړۍ نور په خوښۍ او خوشحالۍ بدلې کړو.
بیا به د هللا تعالى رحم پر موږ شوې وي ،که همدا د وحشت او بربریت لړۍ همداسې دوام پیدا کړي،
نو لرې به نه وي ،چې له دې زیاتو ستونزمنو حاالتو کې شپې او ورځې به سبا کوو او بیا به وایو
چې ولې په موږ دهللا رحم نه اورېږي! ځکه موږ ...
هللا تعالى دې نور زموږ په هېواد کې دایمي سوله ،امن ،یوالې او وحدت راولي او همدارنګه افغانانو
چې په دوحه کې دتلپاتې سولې راتلو په موخه خپلمنځي ناستې پیل کړي ،دیو سوله ئیز افغانستان په
ګټه تمامې شي او روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي .
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د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

