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 توی سيڅاڅکی وینه مه پرېږدی چي یو 
 

 ه .لسالم علیکم و رحمة هللا و برکات  درنو دوستانو ا

 
د افغانستان حوادث، تر هغه چي انتظار یې کېدی، په چټکۍ سره روان دي. یوه هفته مخکي هیچا دا تصور نه 
سوای کوالی چي د امریکا په څېر یوه جبار قدرت په الس او پیسو جوړ سوی نظام دي، له خپلو ټولو پوځي 

یکلونو په مقابل کي، په دومره اساني ااربکیانو او اولسي پاڅونوالو سره، د طالبانو د موټرسوسایطو، عسکرو، 
  سقوط وکړي. نور هغه، په اصطالح، نظام نسته او د قدرت واګي طالبانو ته سپارلي کیږي.

 
ښمنیو او یوه بل لطفاً خپلي زړې دښمنۍ هیري کړی. یوه بل ته بد مه وایاست. یو بل په غېږ کي ونیسی. له بېځایه د

ته له پېغور ورکولو څخه هیڅ نه جوړیږي. هغوی چي په غرب کي ناست دي او د وطن په مقابل کي د هیڅ ډول 
مسوولیت احساس نه کوي او ګوزاره یې یوازي په پوچ ویلو او ښکنځلو ده هغه به نور هم خپل کار ته دوام ورکوي 

است د مسوولیت احساس وکړی. دا وطن ستاسي دی او هیڅوک خو تاسي وروڼه او خویندي چي په افغانستان کي ی
 یې ستاسي څخه اخیستالی نه سي. 

 
ما خپل نوبت تېر کړی دی؛ که څه هم چي په خپل نوبت کي به مي هم چنداني توره نه وي کړې او اوس ستاسي 

ه ضرورت درلود، ځوانانووار دی. هغسي چي پرزېدلي، په اصطالح نظام، د ځوانانو انرژۍ ، پوهي او منډو ت
طالبان هم دا وطن پرته له تاسو نه سي جوړوالی. د خپل ګران هیواد د آبادی په تالښ کي سی او نور هر څه هېر 

 کړی.
 

اورېدلي مي دي چي علي احمد جاللي به د راتلونکي شپږ میاشتني انتقالي حکومت مشر وي. زه ښاغلی جاللي له 
ښه زیات وخت مي په امریکا ږغ راډیو کي همکاري ورسره کړي ده.  څه باندي څلوېښتو کالو راهیسي پیژنم او

محترم جاللي هم عالم او هم د سړې سینې خاوند سړی دی او په اوسنی حالت کي دغه ډول اشخاصو ته ډېر زیات 
ضرورت دی. که محترم جاللي وي او که بل هر څوک د دې ادارې په سر کي راځي هغه خپل وګڼی او تر شا یې 

. د دې وطن په وروستیو بدمرغو داخلي جنګونو کي د میلیونونو بې ګناه انسانانو ویني توی سوي دي. مه ودرېږی
دا وطن ستاسي دی او د سترګو د تور په څېر یې ساتنه وکړی. یو پرېږدی چي یو بل څاڅکی وینه هم توی سي. 

او د هیواد د ریښتونو بچیانو په څېر، له  ځل بیا درته وایم چي د غرب نشینو بې مسوولیته افغانانو په قول مه کوی
ما درته ویلي وه چي » همدغي شېبې څخه، د هیواد د آبادولو او د راتلونکي نظام سره همکاری کولو ته مال وتړی. 

 «کډه رقیبان به سي 
 

 هللا ج دي د وطن او ټولو وطنوالو ملګری سي.
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