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 ید خیانت چوپتیا
  

 
  تهدیدوي،موږ  مو مرګ په اخیستی سر په توپان یو،ستر نندارچیان او شاهدان کړنو شیطاني د ورځ هره افغانان موږ

 .يد کړی زده ښه چلونه غولونی د بل او یو د او هنر کرکې او تعصب د
  
 موږ له او ځپلي سخت النجو کوونکو زغمل نه ډاریږو، ویلو درښتیا  ، کړی بدګومانه شی څه هر په تجربو ژوند د

 .وی شوي  جوړ مار جګړه ډارن  او غولوونکی بدبین، ته بل او یو موږ دي، تراشلي موجودات بیشرمه او مسخره
  

 ؟ خورو درد په بل او دیو هم اوس موږ ایا 
  

 .یاوس صادق او روښانه،شرافتمند،رښتونې سره ورور او ځان له باید تل انسان
  

 الري  ورکې  ژوند  د  هغه  څو  تر  وی  بنیاد  پر  سوی  زړه  او  مینی  د  سره  بل  یواو  د  متمقاو  او  قوت  دننه  وجود  د  زموږ
 . ووګرز ور ډهګ  په رښتنتوب او صداقت په ته
  

 : ېوای شو, اعدام کی مقابله په ظلم داستبداداو دنازیانو Dietrich Bonhoeffer  رپاستو
  پلوې  دجګړې او  سپکاوې جنسي سیاست،  مسخره له سرکس  د یم،زه ستړې بازی دوکه او رسوایې درواغو، له زه

 .می کړی ناروغ منافقت
 ،معنویت،وجدان،ایمانداری انساني چی کسان هغه رسیدلی، ته حد اخری زغم زما 

 .يپلور توګه جنس د لپاره ګټو دسیاسي ازادي او عقیده مذهبی
 .ید بس مخکې له مخکې څه هر دا
 د دنظریاتو یا  او خندوي لیدونکي یوازې چی ده  ټوکه کې تجربه په  تیوری یدسیاس دا نده، ننداره رښتونې ژوند د دا

 .یکو ګوته په شمیر پوښتنې
  

 !!!ید بس
 مسخره لیوالتیا، قدرت د ،ویجاړوونکی ژبه تقلیدی اخالقی، بد یې بنیاد چی کی مقابل په فساد ټولنیز چوپتیاد کڼونکې

 .ید استبداد او ظلم زیاتې، زور شرمې، بی ناتار،
 حرص په جنایتکارانو رحمه بې د  او ګرۍ فساد،نظامی ژوند،جنسی طبقاتی فتنو، ،نژادی چل په  نظم ټولنی د زموږ

 .يد والړ  ستنو لړزانده
  بل  او دیو چی ویښلی کور په کور ولس او ملت ټیټوو. سرونه بندګۍ د  ته حکمونو  ړندو مشر کړې غوره چا  بل د

 .وکو پری توره پردی په سرونه
  

  خلک  او وای ایستلي را ته بیزومیدان ټګماره ځای پر ددوی چې وای به  ښه اجیروی، پوهان سیاست داسی استعمار
 . يخندوول یې
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 .واوس غالمان سپارلی سر او چوپ چی اړیغو موږ له دوی 
 چی کوی غږ موږ په نړی مګر یو پ چو ټول موږ لپاره دبریالیتوب جګړې د دوی ,د یو چوپ کلونه څلویښت موږ

 ! هپاڅیږ
 .هکړ جګ غږ لپاره ځان خپل د او شه راپورته

  
 : یکو غږ موږ په کینګ تر لو مارتین

  
 .یش حساب خیانت په چوپتیا  چی راشی به وخت داسی

 :ید غوړولي وزرونه ارواوو خبثی ګونی درۍ ټولنه په زموږ نن
 ېجګړ پایه اوبې اجنداوي جنګي استعماري

 يپرګن بیکاره ملیونونه او غربت ژور
 .بتعص نژادی مذهبي, او

  هعزت بی به پایله ژوند د ګڼوچې ونه ارزښته بی خبره دا باید  موږ
 .يو مرګ انساني غیر او

 .يرایادو شیبې قیامت د ټیک ټیک هر دساعت ناورین دغه  ته موږ
 . وګور ځان پکې یو هر چی ده هنداره دټولنی زموږ دا

 :وښکار کې په څنګه موږ
 .وی اخته برخلیک ډګ  په ټول پرته،موږ کسانو غوره څو له ماتي ډارونکي،زړه ناهیلي،

  
 .وووای رښتیا  ته بل یو او ووایو رښتیا  چی دی وخت ددی اوس

  
 :ېوای lGeorge Orwel لاوروی جورج چی لکه

 یانقالب او معجزه ویل رښتیا  کی زمانه په غولونی نړیوالی د
 .ید عمل
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