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 ۲۷/۱۱/۲۰۱۸         حکیم روان
 

 ورکه دې شي وینځه چې د وینځې کالي مینځي
 

ان دی دا یو څو کرښې د داسې یو چا په ځواب کې لیکم چې په شرافت او وطنپالنه کې یې هیڅ شک نه لرم راته ګر
 . او ځانګړی درناوی ورته لرم

افغان  لريد نړۍ له روشنفکرانو سره ډېر توپیر « روشنفکر»په خواشینۍ سره باید ووایم چې زما د هیواد 
، مانا دا چې د خپلو ایدیولوژیو اسیران او په پټو سترګو یې بندګی او پیروي  ایدیولوژیک فکر کوي« روشنفکر»

زه » والړ دی چې : یک تفکر په دې اصولولوژ. ایدیو کوي ، په نوو شرایطو کې یې ګټه او زیان نشي سنجوالي
چیرې »، «یا زما د دښمن سره یا زما سره »  ،«او یواځینۍ سم تفکر لري  کۍ ګونداو زما ګوند یواځینۍ وطنپالون

هر څه ». یا دا چې : «بې طرفه یانې بې شرفه »ي چې : به دا اوریدلي و ډېرو . «، هلته دښمن دیږ نه یوچې مون
د مال « روشنفکر»افغان  «هر څه ایدیال یا هیڅ !»، یا  «نه ويهم ، که زما نه وي د هیچا دې دې زما وي 

افغان  « .سړي یوه خبره وي » کلن مال دی . د  ۴۰نصرالدین په شان شل کاله وروسته هم هماغه شل کاله مخکې 
د قرآن نه بدلیدونکي آیاتونه  اصولله پاره سیاسي « روشنفکر»د افغان  .په خپله یوه خبره کې بند دی« فکرروشن»
ځانګړنې « روشنفکر»انجماد او دګم د افغان  لفاظي، تظاهر، ،ماجراجویی ،ایګوئیسم ،عوامفریبي ،پاپولیسم. دي
 دي .
سیاسی  دې د پاره د مخالفینو سره د سیاسي کال ( را په دې خوا۱۳۴۳له لسیزې )  د دموکراسۍ «روشنفکر»افغان 
. دا ثابت کړي «اتل» منزوي او بې اعتباره کړي او ځان ،، پړ، مالمت، تحقیرچې مخالف توهین ثونه کويبح
، خو خپله د ځان غوښتنې ، توغونه او شعارونه لیږدوي  په نوم د آزادۍ ، دموکراسی او انسان د حقوقو« اتالن»

  ؟شی څوک ژغورلییا اسیر آتکبر ، کرکې ، کینې او سیاسی جهالت اسیران دي . 
د هغه  .په یوه الر سره نه ځي« روشنفکره»په یوه ګوند کې سل ګوندونه جوړوي او دوه « روشنفکران»افغان 

 « .نفاق ته یې اتفاق دی : » ولي خان خبره چې
حمیل آی د ستراتژیک عمق او کشمیر د پاره پر افغانستان تر ټولو خونړۍ جنګ ت-اس-په داسې حال کې چې آی

هغه لعنتی جنګ چې هره ورځ د سلهاؤ : » . زما یار لیکیدې تراژیدۍ متحد نه کړ« روشنفکر»، افغان کړی دی
دې جنګ په وړاندې د خپل اسارت له  یې د )یووالی او پیوستون ( خپل مسؤلیت خو« افغانانو ژوند ورڅخه آخلي 

نه کړ. که افغانانو د خپل وطن سره رښتیني مینه  دمتح« روشنفکر»امله هېر کړی دی . لعنتی جنګ د سلهاؤ ژوند 
درلودالی ، د پاکستان له خوا د نیابتي جګړې په وړاندې به یې ټول اختالفات شاته کړي وای او د پاکستان او طالب 

 دې جنګ پر عقبی جبهه په اصطالح خاشه اچوي او ،بر سېره پر دې .وړاندې به په یوه صف کې والړ وایپه 
کله چې  معموالً  .ده ، د جګړې اصل عامل نه بولي امریکا والړه ن تر دې عنوان الندې چې د پاکستان تر شاپاکستا

 ، قاضي د هغه ګناه په اصلي مجرم پسې نه ګرځي اوګناه کس د یوې ګناه مسؤلیت ومني د قاضي پر وړاندې یو بې
مختلفو فرصتونو کې د دې جګړې مسؤلیت منلی واکدارانو په ډاګه په  پاکستان دمنونکي ته جزا ورکوي . د ګناه
یې معالجه  ، زخمیان، انتحاریان ورته روزي، د بریدونو پالنونه یې جوړويطالب ته پناه ورکړیده پاکستان .دی
 . معمولو پرنسیپونو سره توپیر لري پرنسیپ د« روشنفکر»خو زمونږ د قاضی  ،کوي
امریکا افغانستان اشغال کړ، په آی د ملی مقاومت له پیرو څخه پوښتنه کوي چې -اس-د آی« ذهنی غالم» !ښه

هیوادونه له ؟ د نړۍ ټول آزاد ادونو نظامی حضور د څه د پاره دیافغانستان کې د نړی له څلویښتو د زیاتو هیو
د ي ، نو بیا ولې د امریکا دښمنان او دوستان ؟ که افغانستان اشغال او حکومت یې مزدور وافغانستانه څه غواړي

، دا ټوله نړی احمقان دي .و بل هر کیفی هیواد، چین ا، ایران، روسراواخله ؟افغانستان دولت په رسمیت پیژني
زما انقالبی یار خو دې د نړۍ په مخ د یوه هیواد نوم واخلي چې د  ؟ته د نړۍ نوی نابغه پیدا شوی یې یواځې
نو دا ټوله نړۍ د لیونتوب باد وهلی ده یو افغان  نه پیژني .و ان دولت مزدور وبولي او په رسمیت یې افغانست
د  یاآ .رته غورځوي او پر ځان یې رالویږيزما همدا یار الړې پو هوښیار پاتې شوی دی ؟« روشنفکر»انقالبی 

جنایت نه بي تالي څټو په مټ پر مخ بیایي اکستاني نظامي جنایتکاران یې د طالیوه مستقل هیواد پرضد جنګ چې پ
 دی
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« روشنفکر»طالب او ، ، پاکستانی مالیانوآی-اس-د آی «اشغال»: داسې به یې فرض کړو چې ته «اشغال» راځو
. تر اوسه خو ، مرکزی اداره تس نس شوهمیاشتی وروسته منحل شول تی ارګانونه څو. افغان امنیپه فرمایش ووت

، هم تر هر بل وخت زیات ویش دی« کرروشنف»، چلیدل هر څه په سوسیال «اشغال»د  ،شانپه « روشنفکر»د 
دې انجام  د« روشنفکر»؟ ، پایلې به څه ويافغان او افغانستان دښمني هم کويتر دې حده چې ځینې یې په ډاګه د 

 نه شي سنجوالی. 
-. د آییرې ساتونکی ويدې هد او طالب به دجهادي دوران په شان په هدیره بدل شي -افغانستان به بیا د طالبی

، پاکستان . طالبي افغانستان به درې تروریست پلوه رژیمونهي به زمونږ د والیتونو والیان ويآی پاکستاني غړ-اس
ښوونځي به  .کوریا په شان یو منزوي هیواد وي الیشمد ي او په نړۍ کې به په رسمیت پیژن سعودی او امارات

 دا د درسي نصاب له مخې آی -اس-افغان ماشومانو ته به د آیخالص وو  د نمایش د پاره وتړل شي او که کوم نیم
په ویاړلي او تاریخي افغانستان کې  .شنیکوفه   په پنځه کالشنیکوفه: دوه کالشنیکوفه + درې کالور زده کوي چې

 زمونږ ماشومان د مردار او شیطان پاکستان د ناولو موخو له پاره تروریست روزل کیږي .به 
ادونو د ستونزو د حل له پاره د خپل ولس او بشریت له تجاربو د نوي تفکر او د نورې نړۍ روشنفکران د خپلو هیو

ما په یوه بله لیکنه کې د څو  .ياستفاده کو عاقالنه په سیاست کې د غوره او دموکراتیکو دودونو د ایجاد له پاره
په هیوادونو نوم اخیستی وو، خو له نېکه مرغه د داسې هیوادونه نومونه ډېر دي چې روشنفکران او سیاسیون یې 

، عامو هیوادنیو او انسانی ګټو ته ترجیح ورکوي او له رنګارنګ ، ګوندي او قومي ګټوځاني مسؤلیت سره پر
، ، خو یو بل تحقیر او تعجیزوي نهشنفکران یو له بل سره مخالفت لريهیوادو رودې  . ددياسارتونو نه خالص 

 یو بل ته درناوی کوي او پر ګډو ستونزو د بري د پاره ګډ پالنونه جوړوي او ګډ کار کوي . بلکې
ې نه ې چخو دا ښاغلی په حقیقت کې په ړندو سترګو غونډاري غورځوي او غوږونه هم کڼوي یان: »زما یار لیکي

 « .؟لنیز مشخصات نه لريکلتوري او ټو ،، دینيآوري، ایا هره ټولنه خپل اقتصادیڅه ویني او نه یې 
ها  !الیدو، نو به یې ټولنه له یوه کړکېچه بل کړکېچ ته نه لیږپیژندالی« مشخصات»د خپلې ټولنې  که زما یار
دې  خو د . «انسانیت به د مځکې پر مخ نه ويڅو چې امپریالیزم موجود وي ، عدالت ، پرمختګ او »رښتیا ، 

د ټولنې رهبر باید د نړۍ د ښو او بدو واقعیتونو په نظر کې نیولو سره د خپلې ټولنې د  عبث خبرې پر خالف
 د ژوند الره قیر سرک نه دی ، بلکې له  .خو تا دا کار ونه کوالی شو .خالصون او نېکمرغۍ الره پیدا کړي

غرونو ، ځنګلونو ، جبه زارو ډکه ده ، یواځې عاقل او مدبر الرښوونکي خپل ملت د ستونزو  خنډونو ،کږلیچونو ، 
ناکام او په خپلو موخو کې پاتې رهبران بیلې توجیهاتو د سیاست له صحنې نه لکه  له توپانه روغ رمټ باسي .

 دا معمول هره ورځ ژوند په اثبات رسوي . ګولۍ وځي .
سره بیرغونه نه  ... کېدالی ، بیا به یې په کنړ او خوسته داسې درناوی درلوت« مشخصاتو»که زما یار دې 

 به یې په نظر کې نیولي وای .« مشخصات»او  !ګرځوالی
، آمانی نهضت یې په وینو ډوب کړی دی او دې زما یار نوی پر هغه عاشق شوی دی چې« مشخصات»دا 
هم په وینو ډوب کړ . دادی کودتا  ورو د پاره د ثور بدمرغهزما د یار د پاره د ثور انقالب او د ن« مشخصاتو»

او دموکراتیک نظام په وینو ډوب او ختم  تیک اساسي قانوني د هیواد دموکراغواړ« مشخصات » اوس بیا دا 
ي ټینګ کړي ، چیرې به چې ښوونځي په پاکستان« اسالمی نظام امارتي  »کړي او پر ځای یې د منځنیو پیړیو 

 میدانونه په مسلخ بدل شي .  و او سپورتيډوله مدرس
سوسیال په مزه مزه خوري ، خو خپل په وینو لړلی « اشغال » یار مې ډیر بې انصافه دی ، خپله په لندن کې د 

 طالبي واکمني غواړي ، نه د جاپان او آلمان په شان مزدورې واکمنۍ .سمیع الحق او مال فضلو په شان د ملت ته 
 پر ضد جنګیږي . « اشغال»ان ولس حواله ورکوي چې د پر افغ« روشنفکر»

 آی ایله جاری-اس-خارجیانو پر ضد جنګیږي ، بلکې د آی افغان دولت او لومړی دا چې دا افغان ولس نه دی چې د
افغان دولت او د هغه د خارجي دي چې د افسران ( ، د پاکستان د اردو او ملیشې البان ) افغان طالبان ، پنجابیانط

حافظه کې نه دی ، د سړي نوم مې په څخه د یوه عادی سړي کیسه را آخلمدلته د سوات  پر ضد جنګیږي . مالتړو
له پېښوره د کور پر خوا په ګاډي کی روان وم او د خپل کلی د هدیرې سره می : » ( داسې لیکيپاتې )بښنه غواړم

سهار د تګ په  ده ؟ بیا څه پیښه شوي !چې خدایه خیرم د خپلو کلیوالو ډیری کسان له ګاډي وپیژندل ، وارخطا شو
. له ګاډي کوز شوم ، زمونږ د کلی دوه افسران چې ویل یې نور یې په اردو کې کار ، خیرت وووخت خو خیر

پرېښود او ږیرې یې اوږدې کړې ، ناڅاپه له کلي ورک شول ، چا به ویل چې اختطاف شوي دي ، چا به ویل چې 
. دا وک دقیق نه پوهیدل چې څه پېښ شولځانه سره د معمول مطابق وړي وي ، خو هیڅ آی د-اس-ممکن آی
فوق بیا  ، پاکستان، ځکه چې کوم افسر د افغانستان جهاد ته والړ شیللي ووانستان ته د جهاد د پاره تافسران افغ

. نو ولی افغانانو یې ښخويدې افسرانو جسدونه راوړي دي او د کلی خلک  . اوس یې دترفیع ګانې ورکويالعاده 
  «؟ه افغانستان کې زمونږ وروڼه ووژلپ

او  سا نه شی ایستلی آزاده افغان ولس د پاکستانی مدرسو د ځانمرګو له السه او د طالبي تالي څټو د بریدونو د السه
، بلکې خپلو رون وسطایي طالب واکمنی نه غواړيافغان ولس د ق .څلویښت کلن ناورین یې شمزۍ کږه کړي ده
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د یوې منتخبې . افغان ولس ، کالی او کار غواړي، کور، خواړه، اوبهښوونځی ،نېکمرغه راتلونکي بچیانو ته
هغوی  !د طالبی مذهبی انګیزیسیونهیبت هللا  –آی د مزدورانو حقانی -اس–د خونخوارې آی واکمنۍ وړ دي نه 

 ې سنګساروي .هغوی چې ښځ بال کوي اوچې د انسانانو سرونه ریبي او د انسانانو په سرونو فوټ
کرم ته په هیله ناست دی  او مزدورو تروریستانو ، پیړیو اپین خورودا خوارکۍ اسیر د پیړیو یدئولوژیک تفکرد ا

نوم ورکوي او په هغې پورې یې د خپل نجات او  «ملی مقاومت »  پلتنو ته دګډو آی -اس-او د طالبانو او آی
کوونکي چې سلګونه کالونه وروسته یې  یده ؟ د هغو خوبونو عمليبر هخالصون هیلې تړلي دي . ناامیدي تر کوم

یدل او ذلت او دې . دې ته وایي لومنځنیو پیړیو ته لویږي بیرته ، په یوویشتمه پیړۍ کې،کول په شک کې دي عملي
ی کوي او عمل د . ځکه دا فکر دی چې عمل رهبرد عملی انحطاط المل ګرځي انحطاط فکری !ته وایي انحطاط

آی څخه په څنګ -اس-ارتجاع او آی وقف او له پاکستانی وینې تویوونکيم رانو طالبيد یا .فکر عینی تجسم دی
طالب سره د کومې مکې پر خوا تروریست ان د یار دانه پوهیږم چې  .انحطاط محصول دي د همدې فکريتیریدل 

، خو د طالب سره د یارانو د تګ الره په طالب به خپلې مطلوبې مکې ته ورسي وژونکی ؟ خو دا جوته ده چېځي
 یقیني ډول ترکستان ته تللی ده .

، یخی دورو له چوکاټه د باندې ړوند. د هماغه پنځو تارو فکرونو اسیر دیزما د ځوانۍ یار تر اوسه د ځوانی د خام
م درسونه زده کاشکې له پنځو تاریخی دورو یې الز. مپل یار له پاره غمجن او متأسف ی. زه د خکوڼ او ګونګ دی

زه  .د ور تاوان کووزمونږ ټولې بدمرغۍ د خپلې ناپوهۍ د السه دي او بیا خپله ناپوهي پر علمي نړی لی ،کړي وای
 .پاره ګټه او زیان نه شي سنجوالي متأسف یم د هغو پاکو او ژمنو یارانو له پاره چې د خپل هیواد له

، چې صحرایي محاکمې . په کوم کېمنځنیو پیړیو سیاسی نظام تحمیلويافغانستان د  پر په یوویشتمه پیړۍ کې طالب
نهی عن  امر بالمعروف او ، دد السونو او پښو پرې کول ښځو وهل ، په عام محضر کې په درو باندې دسنګسار

 .  د عقایدو تفتیش یوه عادي چاره دهوحشت او  قرون وسطایي المنکر ډله ایز
 او زما انتقاد کوونکو . همدغو طالب ډنډورچیانوللی پانګوالی نظام استازیتوب کويد پرمخت« اشغال » امریکایي 
. ځانونو، کورنیو او عدالت ته پناه راوړي ده رژیمونو ، د اشغالګرو امپریالیستیڅخه طالبی استبداد-له جهادی

 عدالت غواړي . ، خو خپل افغان بدمرغه ملت ته طالبی بچیانو ته امپریالیستی عدالت خوښوي
 

 خپل ټټو او د بل آس به برابر کړې  که څوک تله د انصاف په الس کې درکړي
 

، خولو او تڼاکو له برکته په اشغالګر او امپریالیستی یوروپ کې ناست له چاودو پښو نوددې مظلوم ملت د بزګرا
 ، مقاومت او پاڅون فتواګانې صادروي.جهاد طالبي د په شان سمیع الحقموالنا د اروپا له خلوته د « روشنفکر»

رجې ته راټیټ کړي او پر ، دریمې دهمېآی نقش دو-اس-همدارنګه غواړي په افغان غمیزه کې د پاکستان او آی
تاني مرئې ته امر کوي او امریکا خپل پاکسګویا ځای یې امریکا له دې امله د افغان غمیزې اصلی المل وبولي چې 

. فرض محال که داسې وي ، نو بیا خو تر پاکستاني اشغاله امریکایي اشغال ښه مرئې هغه اجراء کوي پاکستاني
آی او د طالب تر جغ -اس-نو ولې مونږ د آی« . ې د وینځې کالي مینځي ورکه دې شی وینځه چ: » . وایيدی

هیڅ مرئیتوب هیڅ ډول توجیه نه لري ، خو د مریې مرئیتوب بیا دوه چنده توجیه  الندې د مرئې مرئیتوب وکړو ؟
 نه لري .

تر زوال وروسته د نوي . د هیواد مطبوعات چې د طالبي ناتار د کې د ننه پر مطبوعاتو برید کويهمدارنګه په هیوا
نو له رایا مجاهد د پاره د منلو وړ دي او نه د چپ نما-، نه د طالبغوره الس ته راوړنو څخه بلل کیږينظام له 

، و واکمنیو په مهال یې د مطبوعاتو. ځکه دا دواړه کتګورۍ د فکری تنوع او پلورالیزم دښمنان دي او د خپلپاره
 وې . په دار خیږولي ښتونکو سره یو ځایان آزادۍ د آزادی غوفکر او بی

همدا تاسو اخته نه یاست ، څو خپل ملګري بیرته سره را ټول کړئ او په افغانستان کې له سره نوی سیاسی ګوند 
جوړ کړئ ؟ ایا ستاسو نوی سیاسی احتمالي ګوند به د هیواد د ننه د قوانینو په چوکاټ کې قانوني فعالیت کوي او 

وي . که په رسمي ډول فعالیت کوي ، نو او برخه به  یمالتړ« طالبانو د ملی مقاومت » که ستاسو په اصطالح د 
محصول دي ، بیا نو ستاسو نوی ګوند هم ګوډاکۍ شو او « اشغال»دا دولت او قوانین خو ستاسو په اصطالح د 

سیاسی ګوند « اشغال له ذهنی غالمانو»د ستاسو د نوي ګوند جوړونکي برخې هم رسمي ګوندونه دي ، دا نو تاسو 
 په هیواد کې دوه بهیره روان دي .  ؟ جوړوئ که څنګه

طالبان د هغه تر شا پاکستان ، ایران ، روس ، تر یو حده ممکن چین ، داعش ، غیر مسؤلې وسله والې ډلې او د  -۱
 هغو داخلی مالتړي 

افغان دولت د هغه مالتړي امریکا ، ناټو او د نړۍ نورلسګونه هیوادونه چې د تروریسم ، بنسټ پالنې ضد  -۲
 .  ګړه پر مخ بیایيج
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

داسې مالومیږي چې زما دغه یاران د لومړي بهیر سره خواخوږي لري . افسوس! ظاهرا په ژوره خواشینۍ سره 
او د دقت او سمون  هزار افسوس ! تاسو ته خو د طالبانو ماهیت مالوم دی ، هیله لرم چې دریځ مو آګاهانه نه وي

 چانس له السه وتلی نه وي .
قانونی مسالمت آمیزه مبارزه وکړئ ، بیا  افغان قوانینو په چوکاټ کېچې د  ويهیواد کې ددې موکه سو ته په اکه ت

 ښه دی که څه وایاست ؟« اشغال»طالبي اشغال نه امریکایي  –خو نو له پاکستانی 
ی او طالب د م دستاسو په خبره چې که انګریز او امریکا نه وي ، پاکستان به نه وي . نو چې پاکستان د امریکا غال

ښه دی . ښه یې  په طاقت د درو نه خو عادی غالم له غالم کوئ  بیا د طالب غالمي پاکستان غالم دی او تاسو
 . « ورکه دې شي وینځه چې د وینخې کالي مینځي» ویلي دي چې 

دا اجازه راکوي چې تاسو ته د چا د غالم  تربیت او نه سیاسي اخالق ته دومره وایم چې نه کورنی خپل یار زه
خپل ګټه اوزیان نه شي  ذهنی استقالل نه لري هغه څوک ښکاري چې ذهني غالم را ته، خو نسبت وکړم 

هغه څه وایي چې پر  یا روبات لکه د قرآن حافظان نو د باندې د تفکر قدرت ونه لري او، د ټاکلو چوکاټوسنجوالی
او هیڅکله به د یم .  نه آپین خور ستاسو د ډاډ او تسکین د پاره دومره وایم چې زهخو  . ذهن یې تحمیل شوي وي

ې غنیمت کړې او ماشومان یې مرئیان د ځانه سره ې د جهاد په نوم یې د افغانانو ښځهغو سره په الر والړ نه شم چ
هیڅکله به د هغو چا سره  آماني نهضت یې په وینو ډوب کړ او بوتلل . هیڅکله به د هغو چا سره والړ نه شم چې

که څوک په دې  نوم تویوي . څلویښت کاله زما د ملت وینې د خدای ، پیغامبر او اسالم په  والړ نه شم چې دا
ذهنی غالم  ږي ته باید په دې پوه شې .زه نه د سمیع الحق د طالبانو د پالر د شیطانی تفکرپوهیږي او که نه پوهی

 د امریکا د امپریالیزم .، نه د عربي قاتالنو او نه یم
تر شا  ه چې د اسرائیلي سپین سترګي تېريزه په ډاګه په منځني ختیځ کې د امریکا بی شرمه او بی حیا سیاستون

. زه امریکا له دې امله غندم چې د خپلو اقتصادی موخو له پاره د نړی پر مخ د یوه بی ساري مذهبي والړ دي غندم
ن سره تر اوسه د له دې امله غندم چې د تروریست پاکستا ړه ده . زه امریکافاشیستي سعودي رژیم تر څنګ وال

په داخلی  د هیوادونو د التیني امریکا سیاستونه تعقیبوي او زما مظلوم ملت ته وینو په قیمت تمامیږي . زه مدارا
ولې نړي بې پروایي د د بی شرمه مداخلو له امله په سختو ټکو غندم . همدارنګه د امریکا او ټ امریکا چارو کې

ام جوړ کړی دی په کلکه یمن د مظلوم ملت په وړاندې چې سعودی ، پاکستانی او اماراتی تروریستانو د وینو حم
د امریکا سرغړاوي په سختو ټکو محکوموم . خو په د اصولو څخه  د ساتلو د ژوند د چاپیلاير. زه په نړۍ کې غندم

او نورو وحشیانو په وړاندې د امریکا دریځ ستایم او تر هغو به د امریکا د  تروریستانو افغانستان کې د طالب
ه وي او له داړلو عاجز شوي نه نظامي حضور تر شا ودریږم ، تر څو د آپین خورو وحشیانو غاښونه مات شوي ن

فغان ملت د ارادې ا په خپلو پښو والړ او په ځان بسیاد  به زه که ژوندی ومسره کیدو سره  دې چارې په تر . دوي
 سره بی چون و چرا د آخرین خارجی سرباز تر وتلو پورې والړ وم .

 
 پای
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