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 ۳۱/۱۲/۲۰۱۹         اخترمحمد یوسفی 
 

 ؟يسوځل چانځی وښود کلی زمونږ 

شپیتو کالو وروسته ( ۰۰)تر  هم زما په ذهن کښی. ژوند خوږه ورځ تل پاته ویهغه د انسانان په ذهن کښی د هر د 

خټو او اومو  تعمیر یی د  چی مکتبنځی  مالمحمد فراهی ابتدائیه ولومړنی ښو د وږزم ه بیهر ش همال تراوسه 

د  ، زماؤ جوړی شویکښی ګلستان ولسوالی د شاه توت په کلی  فراه والیت د کومبزی یو پوړی تعمیر د څخه خښتو

د مالمحمد فراهی ابتدائیه  .ځای لری ی ورځتل پات د الیحد خوشزما  او نه هیریدونکی لومړی ورځ مکتب ته تګ 

   (   کوټی)مکتب چی د ښوونځی تعمیر په یو کتار کښی اوه خونی 

                                                                                                                                

اخری کوټه یی او ، چی شپږ کوټی یی د لمړی ټولګی څخه بیا تر شپږم تولګی پوری درسی صنفونه وه، درلودی

ګالنو  وانګړ کښی د ګل ګالبخپل ښوونځی په .  پروت ؤ د کتابو تحویل خانه وه باندی چی د لومړی ټولکی پر بغل

یو پرغاړه د سر معلم د پاره  هلااوبو د و د تعمیر په بله خوا کښی د.  درلودل یی ډیر ښایسته بوټی او توت څو ونی

په هغو دوو کوټو  .درلود هموه چی د خټو نغری یی کوټه او یوه کوچنی د پخلنځی د پاره  دفتر او دوی نوری کوټی

بسم هللا خان چی خدای بخښلی زموږ د لومړی ټولګی ډیر مهربان ښوونکی . ژوند کاوه به کښی مساپر ښوونکو

پخپله ځان ته به ،  بسم هللا خان ژوند کاوهیی اوسیدونکی ؤ د مکتب په یوه کوټه کښی  ن د غوریا اصأل د هرات

   .کالی هم پریول خپلیی ه به خپلپډوډی پخول او 
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او  ، لومړی خو ژړا ته راځی ، ګورم عکسونه په اخبارو کښید ګران هیواد سوځیدلی ښوونځی   یزه چی هر وار

زموږ د ماشومانو د ژوند د خوشحالی تل پاتی او زما او بیا د ځان څخه پوښتنه کوم چی دا ظالمان څوک دی او ولی 

 ؟  څه ډول جهاد دیپه اسالم کښی دا نو . یوسوځ او کتابونه مقدس ځایونه

موږ خو  ،بولی ځانونه مسلمانان  دوی ولی. ، د کوم هیواد تابعیت لریڅوک دیخلک دادی چی دا  ونهاساسی سوال 

 کتابونه او خوشحالی، سعادت او نیکمرغی ټول مقدس ښوونځی، زموږدا مجاهد مګر  . په اسالم داسی نه وه لیدلی

 ورانوی؟   باندیپه تور او سپین ورځ  په مخ کښید سترګو ونه زموږ ځای

که سوځیدلی  ښوونځید د ګران هیواد . دینازل شوی چی نه دیټک بختی د آسمانه څخه په هیواد کښی دا بدزمونږ 

په خاصه توګه د افغانان زموږ . دی دلیافغان په السو سوځی ښوونځی سوځیدلی د مګر د، یهم ود بهرنیان لمسون 

 بولی خود خواهی او نور ډیرهم هیواد واکدارن،  سیاستوال، لیکواالن، او هغه کسان چی ځانونه هوشیار او متمدن 

 .لرید ځانه سره ونه لوی عیب

په خپل وجود بولی  هم ، او هغه کسان چی ځانونه هوشیار او متمدنو، لیکواالنوسیاستوال، وواکدارند د هیواد زموږ  

ه مخلو ورانیود  خپل ګران هیواد افغانستان ی چی موږ نشو کوالی دلر ونهقضاوت منصفانهاو غیر هغه عیبونه  کښی

قضاوت نشو او بیطرفانه مال وتړو، عادالنه توګه  په کلکه هیواد افغانستان د بیا ودانولو لپارهونیسو، د خپل ګران 

د . یلستراو نشو ډز بند نشوکوالی، په خپل وطن کښی سوله او امنیت حق ته غاړه نه ایږدو، د جګړهموږ ، وکړو

 .بهرنیان دښمنانو په لمسون خپل ښایسته هیواد ورانه ؤ

که دوستان دی او یا که دښمنان،  تههیواد  وبهرنیان راتګ زموږ  خپل هیواد تاریخ ته وګورو د دکه چیری موږ  

انګریزان، شورویان، امریکائیان . مرستندوی وه او که یرغلګر، د ټولو الرښوونکی او مرستندویان پخپله افغانان دی

 دبلکه   .ته نه دی راغلی پرته افغانستانی څخه افغانانو د مرستخپل او ناټو هیوادونه پخپله سرافغانستان ته بیله د 

مرستندویان هم نژدی  ید بدو کړن بهرنیاند  .دیشوی  افغانانو د یوی ډلی په مرسته  د و بهرنی قواو راننوتلټول

  .یوه پخپله افغانان دی

بختیو او ټولو بد ګران هیواد افغانستان د زموږ د ، وګورو د خپل هیواد و حوادثو ته په ځیر سره موږ چیری که

زمونږ . یدنه  په وجود کښی د مداخلی نود بهرنی هیوادویواځی او یواځی علتونه اصلی او  هسرچین خوشبختیو 

  .نه ګوروقص اړانده یو او خپل نوته و لیدو کړنو ملی ضد  ځانخپل موږ د ونه لری، لوی عیب هم پخپلهافغانانو 

که دوستان دی او که دښمنان، بهرنیان . دی خالصته کړنو و  هیوادوبهرنی  دسترګی یواځی او یواځی  موږز

هر  د .ؤکو هن هم او قضاوت  تمیزدرست په هکله  کړنو د ښه او بدو هغوی د د ، که یرغلګراو مرستندوی وی 

مسولیت ملی  په درنه سترګه او څخه له مخی  خپل ملی و جایبود کټو او د ملی د خپل هیواد  بهرنی هیواد کړنی د

 .  سره نه ګورو

زموږ د هیواد واکدارن،  سیاستوال، لیکواالن، او هغه کسان چی ځانونه هوشیاراو متمدن هم بولی د روسانو او 

، خو ال پریږدهکړنی بد  ود بهرنی هیوادون  .ونه تل ییهیواد د ملی ګټو په تله  خپل د په  هکله  یکړند امریکائیانو 

زموږ د هیواد واکدارن،  سیاستوال، لیکواالن، او هغه کسان . قضاوت کوو له مخی خوشبینییا د او  عداوتد  بلکه 

، یښو کړنو ته هم بد وایو هغوی د  په هکله د کړنو خپلی نا خوښی هیوادو دچی ځانونه هوشیاراو متمدن هم بولی 

  .یښه وای بیااو یا برعکس د خپل خوښی بهرنی هیوادو و بدو کړنو ته 
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یواد واکدارن،  سیاستوال، لیکواالن، او هغه کسان چی ځانونه هوشیاراو متمدن هم بولی د روسانو او زموږ د ه

په  امریکائیانو د کړنو د قضاوت په هکله پر دوو متضاد ډلو باندی ویشل شویدی او دا ډلی د ملی ګټو انډول ته

 .پام نه کوی عادالنه توګه

زمونږ د قام،  څوک د هیواد په د ننه یو که چیری  و سره مصروف یوویلموږ افغانان یواځی د نورو د عیبونو په 

نواقص او مکلفیتونه  ځان خپلد مګر  ، هر څه بد او رد ښکنځل وایو و هغو ته ، نونه ویعقیدی  مذهب،  تنظیم، او

 .څخه سترګی پټ ؤد نه اجرا کولو 

 

، خلقیان، یانو، ناټو هیوادونو، امریکاوانګریزانو، شورویان سره ویلو پهاو د ښکنځلو  ورد و،د بد زمونږ افغانان ولی

ځخه  مخالیفتونودښمنان او  نورو وخپلد شمال او جنوب او  پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، پرچمیان، اخوانیان،

 . والیخالص شو ځانونه نه

 ،نه کوو ګټو څخه دفاع وطن د ملید  ،نه کوو یمخنیو څخهنولو اد ور افغانستان وطن ګران مکلفیتونه دخپل زموږ 

 دا پورته عکسونه زموږ د جهادیان د جهاد ثمر دی،. ته ژمن نه یو آبادول  اجرا د هیواد

 

 ******** **** 

 

 

 

 

 

 

 زمونږ د کلی ښوونځی چا سوځلي؟
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