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  د بابوزي په قلم
  

  څو خبري د ويلواو سالکارانوته يې د هېواد اولس مشر
  
 

و سره و ون دهېوادونو او اولسونو د پرمخت يون هغه مهال  بريال وي  چي  واکمنان يې د پي ړ او پر موقع  غبر

ه يې تيا و وايم  نو . و  ودمناستاسو تر مشرۍ الندي  ادارهکه ر ون اود پي ای غبر سب سمون وړ تيا نه   د پر 

ېدهلري  م او ستاسو د سالکارانوزه غواړم درې خبري ستاسو.  اويا يې دا وړتيا د السه ورک   : سره شريکي ک

ۍ  ول: لوم يزه په پوره ډاډ وايم چي هر افغان ورور ته ور پي غم  ان غم  ، او د بغالن غميزه يوه  هېوادوال د 

ول   ؛ېدلو غمجن دي هېوادوال يې په پيد هغو ده چي 

ن اعالن شوۍ وير: دوهمه خبره  ي  چي دا درې ور ولو تر اويا  دا هم په ډاډ وايم چي هيوادوال پوهي د هغو

   او د هغو د پلويانو د خوشاله کولو لپاره ، دا يوازي د يوه پيژندل شوي تن  دۍتنوزيات  معصومو  شهېدانو لپاره نه

  .دۍ 

ې په حساب دي که شپه تياره ده :دريمه خبره  نه او هره وينا زموږ د هېوادوالو لپاره د يوم ه منتخب ؛ ستاسو هره ک

نه ده ت ورکوي ااولسمشر وينا او ک ان ته ساتي، هم ارز تاسو او ستاسي سالکاران دي . و هم يې د ارزوني حق 

انه لري،  احساسولو او هم د وياورېدلو توان لري او هم د ليدلو پوه شئ چي افغان اولس هم د  ستاسو د لوري .لومي

  . ملي وير نه بلکي دولتي وير وايېاعالن شوي وير ته

غر ناست دۍ، دا تاسي او ستاسي سالکاران دي چي  هغه  تيا خو دا ده چي زموږ اولس  هره ورځ  د وير پر  ر

ي جنازې او پر کورنيو راپريوتي کورونه او ديوالونه نه ويني، بس چي يو تن خپل خپلوا ي غمل ن ته يې زيان ورسي

اغلې . نو بيا  هغه زيان ته د خپلي کورن وير نه بلکي ملي وير وايې او پر نورو يې د تپلو او منلو زور اچوي

واب و وايې ! اولسمشره  تونو ته به ستاسو سالکاران څه    :دا څو پ

وير ملي   شهادت  دپر وژنه او، حاجي فريد او په دې ډول زياتو نورو  د عبدالرحمن، حاجي قديرولي  تاسو– ١

    ؟نه کواعالن 

ان واليت په دهراوت کي  پر واده د شوي بمباريو له امله   د اويا تنو  شهېدانو – ٢ ه  د ملي  تاسو ولي د روز پر پي

  ؟وير اعالن ونه ک

ي په شهادت ورسېدل او  – ٣ ونه عام و و چي په لس ار په من کي د هغي بلوا او اشوب پر پي  تاسو ولي د کابل 

ت، ولي ملي وير اعالن نه کملي او شخصي شتمنيو ته خوراډي   ؟ر زيان واو

نده ده چي ا  خ او څ هر افغان د دې اعالن په بي. وس نو ولي تاسو ملي وير اعالن کدا خبره بيله ويلو څر

ي    . پوهي

ي افغان اولس  و، دولتي مامورينو د بغالن د پي رانو، اولسي و ولو ماشومانو، معلمينو، کار ، د اولس د هغو 

ي ياست او حتې هغه تن )وکيالن ( استازيو  ولو  چي تاسي يې  وير جن ک ه خواخوږي لري ، د  تينې تو سره په ر

ي ا ان شريک  کي تويويو د هري کواو په دې ستر وير کي  ولوشهيدانو ته رن سره په لپو لپو او     ، او هغو 

تن   تنه کوي  په دربارکي  دفردوس جنت )  ج ( د ستر څ   .انا اهللا انا اليه راجعون . غو
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 به اولس را خپل  ستاسو له لوري اعالن شوۍ   دولتي ويرو او ماتم پوه ش چي،  او ستاسو سالکاران ديخو تاسي  

ينه ي .  ک تونکو پر لوري د کرکي او غضب  سيورۍ خپور ک ان پالو اوامتياز  غو بلکي ال به نور هم د هغه 

ل او هم دا اوس د امتيا   .   زاتو په لرلو او زياتولو بوخت ديچي  هم يې  په تيرو مهالونو کي افغان اولس تر

ه د شلوهېواد په بيال بيلو سيمو کي تاسو چي هره ورځ په خبري رسنيو کي اورۍ او يا يې لول چي د  ن تو   په من

ي ي او د هېواد پر ولسواليو. څخه بيا تر سلو تنو پوري بي  وزلي  افغانان وژل کي ستاسو د واکمن څخه  بريدونه کي

ي رواو ستاسي د مخالفينو  تر من په روانه ، ايا تاسبيلي ۍ چي ستاسو د مل و سياسي او هغو اولسونو ته  پام ک

   ، کل او ژوند د السه ورکوي  ؟نظامي لوبه کي خپل  کور

مهال کي ستاسو ولي  غميزي مخنيوۍ په لن ي چي د دې  ، خو هغه څه چي اولس يې  تر توان وتل دۍاولس پوهي

  :غواړي هغه واوره 

هد خپل و تيا ويل او خپل ه ؛ او که يې نه شئ کوالی  بيا د خالصون الره اولس تاکمن او توان تر بريده عدل وک ر

  . غاړي خالصول دي

  و ما علينا ا للبالغ
   
  
  


