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  !!! افسوس

دی ؟  ناخوالی   او اجتماعي  څومره  فردی  

دی ؟  څومره ظلمونه او تجاوزونه  

جو او مشکالتو سره مواجه دی ؟د الن  څومره وطن پرستان  

 

!!! افسوس   

په الندی دعا و خپل   لرم  ، یوازی همدا چی چاره نه  لپاره په دی شرایطو کښی   زه د خالصون 

.وکرم  تسل  قلبي   

 

.کاسه نسکوره کړه   ظلم ته دا د !! الهی   

 

.وشکوه   پرده  ته دا د طلسم  !!الهی   

 

بی نظمي او  ه چی  دا ټول  برابر کړه  طوفان  یو داسی  کښی  په ژوند خو زمونږ   ته  !! الهی 

.یوسی   ګندګي له مینځه  

 

څخه خالص کړه ،  دا دستا   دوی ژوند له تباهی د  بیچاره  خلکو ورحمیږه او  ته په دی!!  الهی 

.دننه جایزه هیلی کوی  زړه لری  او په زړه کښی   دوی هم  ،مخلوق دی  

 

ترمنزله   قافله  دغو و چو شونډ و په خاطر یوه داسی دوره راوله چی دغه پاتی ته خو د!!  الهی 

.ښی تر سره شی   دوی روا هیلی دی ماتی او دورسیږی ، د دوی تن  
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ګناه   زیات  څخه  خو زمونږ  هغوی  ګناه ګاران یو ، مګر ؛  مونږ  پوهیږو  چی  مونږ !! الهی 

دشتو څخه   چی مونږ د خپلو  ناروا او ناپاکو اهدافو لپاره لوبوی ، هغوی زمونږ  دی کوم  ګاران

                                    .  شونی هم باسی اتی پ  باندی خپلی  کوی او په مونږ استثماری استفاده 

د بی  لکه   چمونوئی  ساده خلک غولوی  او په مختلفو بیا زمونږ  دوی بیا  هم  ؛  سره د دیمګر

. او استعمالوی ئی   لوبوی  عقله حیوانانو په شان  

 

په غړو کښی یو داسی  دمه  پیدا  وه ، زمونږ و پار د تدبیر ماغزه   خو په مونږ کښی  ته !! الهی 

فقیر او په خپل  همت او سالم تعقل  باندی  دا ټول  بندونه خالص ، خنډونه  لری ، او دا    کړه  چی

 .ورسیږی  لوی مدار ته   ترقياو د انکشاف او   ، سوله د یو واقعي اتحاد ،  ورورولي وطن   بیچاره

    

دی  په  نو  ؛  خاوند هم یی  او طاقت  قدرت  بده ګڼی او د پوره  تلفیاو حق  خو ظلم   ته!!  الهی 

زور او طاقت سلب کړه او تدبیر ، توان او   وا  استفادیکښی د تاریخ  په اوږدو کښی  د دی نار سیمه

.قدرت ئی هم شنډ کړه   

 

په امسا باندی  دوی  جذبه و پاروه او د  اخیستلود انتقام   وینه کښی په   مانود مظلو ته !!  الهی 

ترڅو اخر دا بیچاره مظلومان دخپل  ، بیا یی تر قیامته پورته نشی کړی  چی  ظالمانو سرونه وټکوه د

.پوره ورسیږی  ژوند روا هوسونوته   

 

 امین یا رب العالمین

 

 داکتر سعید افغانی
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