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 ! خپلواکۍ ته
 

 پوهیږم. ته د په ارزښت او خوند ژوند سره د ، له تاخوندور دی خوږ او سره ژوند ، ژوند نه دی. له تاژوند بیله تا
 .ارزښت نلري بیله تا ژوند ورته مفهوم او مینه یې او خیاله افغانانو وینه او آزاد

 

لسګونه  کې لمانځو چې هره ورځ مو په شان ستا کلیزه پداسې شرایطو کلونو وروستیو څو ! سږکال دخپلواکۍ
ولو سره ستا بختوره نن په ول شمیر وطنوال مو ارمان وژل کیږي. یو یا بیا ګټلو په نامه او ساتلو او ستا د هیوادوال د

خپلو شهیدانو  په الره کې د یا ګټلو بیا ستا د ساتلو او نڅا کوي. نور ، سندرې وایي اوکلیزه لمانځي، اتڼونه کوي
 .ناست دي او اوښکې تویوي ماتم په ټغر او ویر هغوی د د یا ،جنازې خښوي

 

کیږي چې یوې خواته خوښۍ اوولولې دي خوپربله خوابیا ژړاوې ! نن ته پداسې یوه حالت کې لمانځل خپلواکۍ
اوواویالوې . له بده مرغه دادخوښۍ ډکې شیبې به یوازې نن وي خوژړاوې او واویالوې به ادامه ومومي ، ځکه چې 

 .دروانې تپل شوې لعنتي جګړې دپای کوچنی څرک هم نه لګیږي
 

پای څرک نه لګیږي ، ددې پرځای چې نن خوښ وم ، وخاندم خپلواکۍ ! څرنګه چې دافغان وژنې دروانې قصابۍ د
، خواشینی یم اوژاړم. پدې هم ژاړم چې نن مې دهیواد دځمکې اوفضا کنټرول اوواک دپردیو سره دی اوزه پدې 
وطن کې هیڅوک نه یم. تاته یې نوي تعریفونه موندلې دي اوستا دګټلودغازیانوستر ساالر ته سپکې سپورې هم ویل 

 کیږي
 

پلواکۍ ! پدې تمه اوهیله چې دآزادخیاله افغانانو ټاټوبي اومېنې ته بیا راشې اوهغه مهال موږتا ولمانځو نه داچې لکه خ
 .کلیزه لمانځو ۹۸نن چې ستا دګټلو 

 

خپلواکۍ ! فکرکړم چې زه لیونی یم ځکه چې ستا دبیا راتلو په تمه ناست یم . ته دومره بې ارزښته اوخواره هم نه 
پخپله دچا دکوردروازې ته ودریږې او یا یې کلي اوکوڅې ته ورشې. ستا دترالسه کولو اوګټلوپه موخه باید یې چې 

کړاوونه وګالل شي ، قربانۍ ورکړل شي اوچاچې ته راڅخه اخیستې یې هډونه ، غاښونه اوښکر یې ورمات کړل 
مشري دمیرویس نیکه ، احمدشاه بابا شي اونیښونه یې وکښل شي. داکاردولسونو پرمټ شونی دی چې دددې ولسونو 

اوغازي امان هللا په څیر میړني اتل مشران وکړي. په خواشینۍ سره بایداعتراف وشي چې دامهال موږدپورته یادوو 
شوو مشرانو په شان باتدبیره روڼ اندی مشرنه لرو چې ستادګټلوپه موخه ولسونه اتلوالې مبارزې او سرشندنو ته 

وکړي اودولس له بشپړاعتماد څخه برخمن وي . کله چې واقعیت داسې دی ستا ګټل پدې  چمتوکړي ، الرښونه یې
نږدې کې ناشوني بریښي، دجګړې اوربه همداسې بل وي او دافغان وژنې روان ناورین به دزرهاوونوروافغانانوککرۍ 

نې ستا کلیزه دولولو او خوښیوپه واخلي . له بده مرغه راتلونکی کال به هم یوازې ستا کلیزه ولمانځو . اوبیا به هم ځی
 .تویوي څرګندولوسره لمانځي اونوربه دخپلوعزیزانو دویراوماتم په ټغرناست وي اواوښکې به

 

 .نني واکمن وضعیت څرګندوی دی نهیلۍ ښکارندوی نه دي بلکه دهیواد د کرښې زما د وروستۍ څو ګران لوستونکی! دا
 

کلیزې مبارکې وایم اودخپلواکۍ  ۹۸جرمن درنولوستونکو ته دهیواددخپلواکۍ دګټلو  -ددې ټولو خبروسره سره دافغان 
 .دالرې دشهیدانواوغازیانو پاکواروواوته درود استوم

 پای
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