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  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۸۰/۸۱۰۲۱۰۲          عبدالباري جهاني

 څه خبري دي؟
 

د جون په میاشت کي، چی زه ال په کابل کي وم، د جبهه مشارکت ملي موسس  او مشسر او د امسروز پسه نسوم یلو   سون       
اندازې بدنامسه سس د دد، د شمشساد یلو   سون     ډ ري مالک نجیب کابلي، چي پخپله هم د مشکوک شخصیت څښتن او تر

بلنسه  د  سوې مااسامنپ پسه تسر، کسي،       ،په مرکې کي ادعا وک ه چي جنرال عبدالرشید دوستم او محمد محقق هغسه تسه  سره 
دود ورتسه وو سل چسي کسه چیسري      . ورک ه چي پسه اغغانتستان کسي د غیسيرالي نپسام پسه جويولسو کسي ورسسره مل سرد سسي           

نجیسب کسابلي وو سل چسي     .  ه کولسو تسه تیسار دي   پښتانه د غیيرالي نپام ل جويولو سره مخالفت وک ي نو د اغغانتتان تج 
ما دوستم او محقق ته وو ل چي زه اغغان  م او د خپل هیواد تج  ه کیسدل  سو خیانست بسولم او پسه هسی  تودسه لسه دې ا سدام          

نجیسسب کسسابلي پسسه خپلسسي هغسسي مرکسسې کسسي دوسسستم، محقسسق او د هغسسود انسسي واالن خا نسسان،       . سسسره مواغقسسه نسسه سسسمه کسسوالد  
 سوه ور   . هد په الس کي لسري اوطن پلورونکي وبلل او وې و ل چي د خپلي ادعا د ثبوت لپاره کره شوجنا تکاران او 

وروسته جمهور   کرزي په  وه خبري کنفران  کي د نجیب کابلي ادعاوي رد ک ې او دوستم هسم سمدسستي د کسرزي    
کسي وو سل چسي تسر اوسسه پسوري        وه بله خبسري وونسيه    هلږي ورځي وروسته جمهور   کرزي پ. څخه مننه اعالن ک ه

چي  ې څه کارونه ک ي دي هغه  ې د مصلحتونو په بنا ک ي دي خو وروسته مصلحتونه په نپر کي نسه نیتسي او هسر    
 . دواکي اشاره  ې دوستم او محقق ته وه. څوک به د اغغانتتان د تج  ه کولو ارمان دورته  وسي

او محقسق  ( دوسستم ) خالسد بسن ولیسد   پسر   ،د صبغت اهلل مجددي په اصسالال  ،وکه د نجیب کابلي ادعاوي دروغ وي نو دا خ
باندي ډ ر لود بهتان دد او هغسه با سد محاکمسه سسي او کسه د هغسه ادعساوي ر شستیا وي نسو بیسا خسو د خالسد بسن ولیسد څخسه                

 سې د   په داسي حال کي چي هغه نه  وازي سرې ستردي درځي بلکه د جوالد پسر نهسه و شستمه   . تحقیقات ضروري دي
ډ لي یل راف له ورځپاڼي سره په مرکه کي وو ل چی کرزد د هغه پسه عقیسده نسیم اغغسان او نسیم امر کسا ی دد او چسي د        

دواکي د کرزي مصسلحتونو چنسداني اسه نتیجسه نسه      . اغغانتتان څخه د نایو  واوي ووزي د کرزي حکومت پخپله ن  ږي
خپسل ځسسان سسسره مل سسرد کسس د وو نسسن د ار  مخسسي تسسه    ځکسسه هغسسه سسس د چسسی ده د مصسسلحتونو پسسه اسسساس د . ده ورکس ې 

ا تتلې توره درځي او ال احتمال لري چي د شمال د جبهې د لو و مشرانو احمد ضسیا  متسدود،  سون   سانوني او نسورو      
د دوسستم او د هغسه د انسي واالنو بسه     . کتانو سره  و ځاد د پاکتتاني مقاماتو سره د خبسرو لپساره اسسالم ابساد تسه والي سسي      

نسي تومنونسو تسر څنس  بسه  سی د پاکتستاني کلسدارو         او ا ر پ په وسويو کسي سسي او د نسایو د ډالسرو، روسسي روبلونسو ا       خول
نسسور بسسه نسسو نسسه د کسسرزي وس پسسه رسسسیږي او نسسه  بسسه د   . نصسسیب سسسي پسسهبسسوجپ  او د  ي ا سس   ج د جنراالنسسو مالتسس  هسسم  

 .مصلحتونو په باره کي څه و الد سي
یا م  ورځپاڼي په اغغانتتان کي په تیرو څه باندد لتو کسالو کسی د بشسر پسر حقو سو بانسدي        څو ورځي مخکي د نیو ارک
د مل رو ملتونو په رپوټ کي د جنا تکارانو په سر کي د حضسرت صساحب د خالسد بسن ولیسد      . د تیر و متله راپورته ک ه

محقسسق، احمسسد شسساه متسسدود، دلبسسد ن حکمتیسسار، د    کسسر م خلیلي،نسسوم راولسسی وو او وروسسسته  سسې مارشسسال غهسسیم، عالسسانور،    
په اغغانتتان کسی د بشسر د حقو سو پسه متستقل کمیتسیون کسي        . طالبانو وز ران مولود عبیداهلل او مالغضل هم  اد ک ي وه
خسه کسي دلتسه هلتسه څسه و لسي وه چسي مارشسال صساحب دونسه           براغغان کمیشنر احمد نادر نادري لکه چسي د دې رپسوټ پسه    

کسرزي صساحب، د خپسل    . ر سود وو چی و ل  ې هغسه با سد پسه مس  کسي پسوره د سرو مرمسپ وو شستل سسي          ورباندي په  ا
مارشال ته خو  سې څسه و سالد نسه سسواد نسو د خپسل صسالحیت         . همیش ي عادت سره سم، د مصلحت څخه کار واخیتت

شسري او جن سي جنسا تونو    په اغغانتتان کي بسه د ب . څخه  ې بشپ ه استفاده وک ه او احمد نادري  ې سمدستي برطرغه ک 
ځکسه چسي کسه د    . دا خبسره دي پسر همسدې ځساد پاتسه وي      .درک  سې  سوه خسداد تسه مدلسوم دد     . موضوع کله سپ له کیسږي 

بشري جنا تونو متله راپورته کیږي نو بیا به د عمومی عفسوي هغسه غرمسان تسه څسه  پیښسیږي چسي جمهسور   کسرزي د          
 النو ته  ې د بی ناه خلکو و ني دورځو کي اعالن ک  او  ات خپل جمهورد ر است د لوم ج دورې په لوم  و شپو

 .مور د شیدو په څیر روا او وبخښلې
پسه  ( چهارصسد بتستر  ) څو ورځي کیږد چي د شهید داوود خان په نوم د اغغانتتان د تر یولسو لسود او عصسري رووتسون    

نسساويه او کسسي مپلومسسو نارووسسانو داسسسي   پسسه دې بسسد مروسسه رووتسسون  . بسساره کسسي زيه دردونکسسی رپسسوټ خپسسور سسسود دد  
 و ل کیږي. ه مقا ته ک د ووحالت درلود چي امر کا ی صاحب منصبانو د ناز انو د اشو ت  د کمپ سرژيونکی 

د رووتون ر س  ډدسر   . چي امر کا د دې رووتون لپاره د اغغانتتان حکومت ته دوه سوه شل میلیونه ډالره ورک ي دي
  هاوو میلو ونه ډالره، چی د یقه اندازه  ی ال مدلومه نه ده، او داخله وز ر بتسم اهلل خسان   جنرال احمد ضیا   فتلي په ل
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کله چی س د د نارووانو زيه ل زونکو عکتسونو تسه، چسي  سوازي بتسم اهلل خسان       . اته و شت میلیونه ډالر وال ک ي دي
له امر کا څخه راولي ډالسر لسه سسره     او  فتلي خان  ې د کتلو توان لري، ودوري نو و الد سي چي په دې رووتون کي

 .ل ول سوي نه دي او با ي پاته پیتې به هم د دود په څیر نورو جنا تکارانو جیبونو ته ورولي وي
ځپساڼي د جسسوالد پسر دوهمسه  سسو رپسوټ خپسور کسس  او وې و سل چسي د طلسسوع        دا خبسره ال تسوده وه چسي نیو سسارک یسا م  ور    

لیې وز ر عمر زاخیلوال سره په مرکه کي دا خبره را پورته ک ې ده چي هغه څه بانسدي  سو   یلو   ون د اغغانتتان له ما
وز سر زاخیلسوال، چسي د کسرزي پسه کابینسه کسی د سسپین چسر  حی یست           . میلیون ډالسر د کانساډا بسانکونو تسه انتقسال کس ي دي      

او کانساډا تسه   سسپمولي   ورد څخسه  لري، دا خبره ومنله خو دا  ی ورسره ز اته ک ه چي دا پیتې  ې د خپلسي حاللسي مس د   
البته که بتم اهلل خان  وازي د شهید داوود خان له رووتون څخه  اته و شت میلیونه ډالره تر السسه کسوي   .  ې لیږلي دي

 .نو د زاخیلسوال دي مسال ماتسه سسي چسي د خپسل څسو کلسن وزارت پسه دوران کسي  سوازي پسه  سو میلیسون ډالسرو  سان  کیسږي                 
وروسسستي رپویونسسه وا سسی چسسي  سسوازي عالسسانور، پسسر خپلسسو نسسورو بشسسرد جنسسا تونو       . ه پر سسږدوزاخیلسسوال صسساحب بسسه دلتسس  

سبا به دد هسم  . برسیره، د بل  په وال ت کي د  و میلیارډ ډالرو په اندازه مځکو، کورونو او جا دادونو څښتن سود دد
اعسالن کس د دد چسي پسه      جمهسور   کسرزي پسه دوسه حساالتو کسی       .وا ی چي دا  ې په حالله م دوري السسته راويي دي 
دواکي دا  وول  کاله  ې هر څه د سر په ستردو لیدل خو د ځینو . دوو در و میاشتو کي به د اداري غتاد ر ښې کاږي

ي وتسالد نسه سسي او د    کرزد صاحب د ار  څخسه  سو  سدم دبانسد    دا چي پخپله . مصلحتونو په اساس  ې چاته څه نه و ل
هغسه بلسه    ، او تر پل تخنیک پوري په هیلي کوپټر کي ځسي، خلکو پر م  ت لي ديسر له و ري  ې د کابل لو ی الري د 

 .خو ژمنه  ې ک ې ده .خبره ده
له هغي ورځسي چسي جن سی او بشسرد جنا تکساران،      . په اغغانتتان کی د سیاسی او اداري غتاد خبره څه نوې متله نه ده

د اغغانتستان پسه وضس  کسي چنسداني بهتسري نسه         اغغانتتان ته  ننسوتلي دي  ج  ه ماران او دايه ماران د نایو له  واوو سره
ده راولې؛ که چیري په کوم ځاد کي  و څه عدالت په سترده سسود دد نسو هغسه هسم اسا ی د همسدوو خسارجي  سواوو د         

په دې باره کي، که په ل  هاوو زره نه وي نو، په زردونو مضامین  او رپویونه لیکسل سسوي دي   . وجود له برکته وي
نتتان کي دننه د و نو او خاوري تاجرانو او دالالنو توجه نسه ده ورتسه کس ې دوسه راز د منور نسو      هغتي چي په اغغا خو

 .او لیکواالنو له  اده هم وتلي دي
محتسرم ندسیم بسارز علمسي لیکنسي       . ډ رد زيه وري او له ملي درده ډکي لیکني او مصساحبې کسوي  محترم عارف عباسي 

م رموږ به دا لیکني تر . بداهلل کاظم په لیکنو کي خو له سره سوال نه پیدا کیږيکوي او د محترم ډاکټر صاحب سید ع
کله کوو؟ که موږ چیري په دې عقیده  و چي دا زايه دناه کاران بسه زمسوږ لسه رسسوا کونکسو لیکنسو څخسه وو ر سږي نسو          

ږ دا خیال وي چسي مسوږ   که زمو. هغود چي تر نن پوري نه دي و ر دلي له دې وروسته هم اوی ه نه ورباندي نه لري
نو زه تازه د اغغانتتان شپږو وال تونو ته تللی  م او له خلکو او ځوانسانو سسره   . د خپلو خلکو د خبرولو لپاره لیکني کوو

څه چي موږ  ې په ورځپاڼو او د مل رو ملتونو په رپویونو کي و نو د اغغانتتان خلک  ې په سل . مي خبري ک ي دي
او دا خبره ال هم با د ز اته ک م چي د اغغانتتان باسواده او لوستې طبقه، کسه زه ډ سره   . و ني چنده شدت په خپلو ستردو

وک م، په سلو کي ا له پنځه تنه، کمپیویر او انټرنیټ ته الس رسسی ولسري؛ او پسه هغسو پنځسو کسي ا لسه دوه تنسه          يخوشبین
. کا کي پسه خپلسو منځونسو کسي د زيه خوالسه کسوو      دواکي موږ  وازي په اروپا او امر . لوستلو و ارزوي زموږ لیکني په

 .کلسسه ناکلسسه، څسسه چسسي ډ سسر وختونسسه،  سسوه بسسل تسسه سسسپکي سسسپوري ال هسسم وا سسو   . البتسسه د زيه خوالسسه خسسو ډ سسر اسسه حالسست دد 
مسسوږ  سسوازي پسسه . راتلسسونکي نتسسلونه بسسه زمسسوږ څخسسه حتمسسا سسسوال کسسوي او مسسوږ هغسسود تسسه د جسسوا  و لسسو متسسولیت لسسرو    

پسسه رسسسوا کولسسو لسسه متسسولیت څخسسه نسسه      انوي پسسه الس نسسه درلودلسسو او حتسسی د جنا تکسسار او خا نسس    جنسسا تونو او خیسسانتونو کسس  
 . زموږ پوهان او منور ن د الرو د اودلو او رواانولو متولیت لري. خالصیږو

ډ سره   زه  قین لرم چی مشخصه او یاکلې الره چاته مدلومه نه ده او که ورته مدلومه واد نو د اودلو په برخسه کسي  سې   
موږ یول پوهیږو چسی هسدف تسه تسر رسسیدلو او د دسران اغغانتستان د مپلومسو اولتسونو د ژوورلسو الر د           . بخیلي نه کوله

. الر د او  و او ل مسانو ډکسه ده  . تورو ورونو ترمنځ، په تورو تیارو کي د پ ان انو او لیوانو په کلیو کی تیره سوې ده
دوه کلنسه زيه پواستنه   زه بیسا هسم خپلسه پخسوانپ     . تر څن  تدبیر هم راک د ددم ر تقد ر موږ ته د ستون و د پیدا کولو 

طر  کوم چي موږ به څه کسوو؟ زمسا پسه عقیسده  سوازي د مضسامینو لیکسل او د لیکسوالی پسه تمسر ن بتسیا کیسدل لسه بیکساره               
 .کښینتتلو سره ډ ر لږ توپیر لري

تسسر پا سسه پسسوري د نسسایو  سسواوي لسسه     ۸۰/۲د کسسال . څخسسه تیر سسږي اغغانتسستان د خپسسل تسسار   لسسه تسسر یسسولي حتاسسسي مرحلسسې    
اغغانتتان څخه وزي او دران اغغانتستان  سو ځسل بیسا، پسه متستقیمه او  متستقله تودسه، د لیوانسو او دايه مسارانو السسونو تسه             

د  امر کا د اغغانتتان په جن  کي دونه کم ورې سوې ده چي د حقاني ډله، چي د هغود د سل هاوو عتسکرو . ورځي
. وژلو او پر پوځي مرک ونو او سفارتونو باندي د حملو متولیت لري، د یرور تسټانو پسه لیتست کسی نسه سسي شساملوالد       

ي نو بیا د امر کا  انون اجازه نه ورکوي چي د حقاني له ډلي سره رسمي  ا ویر رسسمي  ځکه چي که دود دا کار وک 
د حقساني لسسه ډلسسي سسسره د وختسه د اغغانتسستان څخسسه د خپلسسو     تسسازه رپویونسسه وا سی چسسي امر کسسا همسسدا اوس . مسااکرات وکسس ي 
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 واوو د ا تتلو په با  مااکرات پیل ک ي دي او له هغود څخه ژمنه تر السه کوي، او  ا  ې اا ی ترالسه کس ې وي،  
پسسوځي او ویرپسسوځي نقلیسسه چسسی د اغغانتسستان څخسسه د امر کسسا د پسسوځي  سسواوو دوتلسسو پسسه صسسورت کسسي د هغسسود د زردونسسو   

 د عقسل او درا ست  د هغسه  خبسره  دا . د دوستم بدمروسه پسیب بینسي ر شستیا ده    . پر کاروانونو باندي حملې ونه ک ي وسا الو
محصول نه ده بلکه یول خلک په دې پوهیږي چی د خارجي  واوو د وتلو څخه وروسته نسه اوسسنی نپسام پنځسه ورځسي      

د هغسه سیاسسی مصسلحتونو تسر اوسسه پسوري ځکسه کسار         . ځان یین والد سي او نسه بیسا د کسرزي مصسلحتونه کسار ورکسوي      
بیسسا د جنسس  سسساالرانو، دايه مسسارانو،   اغغانتسستان بسسه  سسو ځسسل . « زور الالسسست کسسه ان سسور د تاکهاسسست » ورکسس د دد چسسي

دا ځل بسه د نسایو سسل زره عتسکر څسه چسي  سو        . متلکي  اتالنو، چرسیانو او بدماشانو د بدمتتیو او خرمتتیو میدان سي
اغغانتتان بسه  سو ځسل بیسا د یرور تسټانو ځالسه       . میلیون عتکر هم د امنیت په یین ولو او ثبات راوستلو کي بر الي نه سي

ځکسسه چسسي دا ځسسل  سسو عسسادي جنسس  سسساالر د سسسل هسساوو متسسلکي   . ل بسسه تسسر پخسسوا سسسل چنسسده خالرناکسسه وي خسسو دا ځسس. سسسي
دا به داسي اور وي چي نه به د داوني و هیوادونو، نه د سسیمي  او  . یرور تټانو د استخدامولو مالي توان او وسلې لري

ره تبسپ سسي او  سو ځسل بیسا بسه پسه میلیونسو          و ځل بیا به کلي او اارونه سس . نه د ور  لمني په امان کي ورڅخه پاته وي
مهاجر نو سسره د مرسستو پسه کولسو کسي سیاسسی        هدا ځل لو د ځه ن ج زموږ ل. مهاجر ن داوني و هیوادونو ته مخه ک ي

ن  زه و ر ږم چسي زمسوږ منسور   . او پوځي دټي نه لري او مهاجرتونه به  وه لو ه سیمه ا  ه بشري غاجده منځته راويي
هغسسه وختسه، او پسه هغسسه وخست کسي، د  سسوه بسل پسر ضسد لیکنسسي کسوي او ال بسه هسسم د اروپسا او امر کسا پسسه             او پوهسان بسه تسر    

 .محفوظو اارونو کي د لیکنو او و ناوو تمر نونه کوي
په داسي حال کسي چسي ملسي بسې اتفسا ي د یولسو بسدمرویو        . الي په نوم  و مضمون ولیکیوما څو میاشتي مخکي د ملي  و

اسا ی ډ سرو   . الی د یولو اجتماعي نیکمرویو پیالمه ده، خو تقر بسا هیاسا زمسا  واز تسه جسوا  ونسه وا سه       وواساس او ملي  
کتانو ته ملي  ووالی ویر ممکن اکاره سود وي او ډ رو کتانو ته سوال پیدا سود وي چي ملی  ووالی د څه لپساره؟  

سلو ز ات دد او یول د ملي  ووالی چیغي وهسي   په اغغانتتان، څه چي  وازي په کابل، کي د سیاسی دوندونو شمیر تر
. خو تقر با یول،  ا په شدوري او  صدي ډول او  ا په ویسر شسدوري ډول، د ملسی بسې اتفسا ی د ز ساتولو لپساره کسار کسوي         

که نور هی  نه وي  و د بل پر ضد تبلیغ کوي او که د  وه بل پر ضد تبلیغ نسه کسوي نسو لسږ ترلسږه سسره  سو ځساد کیسږي          
 .خو نه

یسسول هغسسه منسسور ن چسسي د اغغانتسستان پسسه خسساوره او خلکسسو  سسې زيه    . غرصسست لسسه السسسه مسسه ورکسسود  . اوس هسسم وختسسي دد
د  وه  سانوني او ملسي حکومست د جويولسو او  سوه ملسي او ر ښستوني        . خوږ ږد د ملي وحدت لپاره طرحي وياندي ک د

اغغانتتان د جمهوري ر است چوکپ یولسو خلکسو تسه نسه      د. پارلمان د منځته راويلو او ا جادولو لپاره سره  و مویی سی
که موږ هر  و، د خپل هیواد د ژوورلو په خاطر، د پاچساهی خیالونسه لسه سسره وباسسو او پسه سس ه سسینه او سسم          . رسیږي

دا وطن پسه هسی   سوم ايه نسه     . نیت د  وه ملي مشر د پیداکولو په تالښ کي سو، اا ی په لږ وخت کي من ل ته ورسیږو
یول پسه دسيه د دې هیسواد د مپلومسو خلکسو او خساوري د ژوورلسو        . بلکه د یولو، لو و او ويو  ومونو، دي کور ددلري 

زمسا پیشسنهاد دا دد چسي یولسو هغسو کتسانو تسه چسي د ملسی نفسال د اچولسو لپساره لیکنسي او و نساوي کسوي پسه                 . متولیت لرو
لیکسواالن او منسور ن د  سوې مشسترکي ملسي طرحسي       ول یس د  سوه بسل پسر ضسد د لیکنسو څخسه الس واخلسو او        . کرکه ودورو

حتی لیکني که هر څومره لنيي او حتی ویر علمي، ویر منالقي او ویر عملي وي هسم هسی    . لپاره لیکني او تبلیغ وک و
ځکه چي ویر علمی او ویر عملي لیکنسي نسورو لیکواالنسو تسه د عملسي او علمسي لیکنسو لپساره طرحسي پیسدا           . پروا نه کوي

دې لیکنسو تسه  سوه میاشست نسه بلکسه       . بل پر لیکنو باندي سالم انتقاد کولو او انتقاد زوملو ته ځانونه تیار کس و  د  وه. کوي
 و د بل لیکني په اه نیت ولولو، انتقادونه په اه نیت وک و او که الزمه وي په اه نیست  . لږترلږه  و کال دوام ورک و
 .امیده کونکو تیارو کي به  وه ور  د رڼا څرک ول یږيامید دد چی په دې نا . او پراخه سینه جوا  ورک و

تر څو چي په اغغانتتان کي د ر ښتونو او نتبتا شفاغو انتخاباتو له الري  انوني او مشسروع حکومست او زعامست منځتسه     
تر څو چي زموږ پارلمسان پسه ر ښستونې تودسه د خلکسو د ارادې اسکارندود نسه وي تسر هغسه وختسه پسوري بسه             . رانه ويو

چي خلک پر خپل حکومت باندي بشپ  باور ونه لري تسر هغسه وختسه    او تر څو پوري . خلک اعتماد ورباندي ونه ک ي
دا مرستي . پوري به خلک د خپل حکومت څخه د کرکي او بې باورد له امله له  اویانو او مخالفینو سره مرستي کوي

سسي  هر ود د وسوايي چسي د شسپې پسه ارامسه و سده       حتما له دې امله نه دي چي خلک به له  اویانو سره مینه لري بلکه 
او پسه دې  .  اویسان د هغسود شسپې او ورځسي نساکراري کسوي      . او د ورځي پسه ارامسه غضسا کسي خپسل کسار روزدسار وکس ي        

خلک د وچ کلک مجبور ت په اساس د  اویانو مالت  کوي ځکسه چسي ناکساره، کمس وري او     . حقیقت هر ود د پوهیږي
نوني او مشسروع حکومتونسه د خلکسو د سسر او      وازي  سا . دوډادي حکومتونه د هغود د سر او مال ساتنه نه سي کوالد

د دوه راز حکومتونو د جويولو، د دران اغغانتتان د مپلومو اولتسونو د ناپا سه دردونسو    . مال د ساتني ذمه وهالد سي
زمسا د اغغسان جسرمن د     . لسوم نی او اساسسي دسام دد   د عالج کولو او د تار کي ا ندې څخه د ژوورلو لپساره ملسي  سووالی    

له محترمو لیکواالنو څخه هیله ده چي په دوه ايه لیکني وک ي او تر یولو مهمه خبره دا چي امید لسه السسه   و ب سا ټ 
که موږ سم، عملي او منالقي دامونه پورته ک و زه  قین لرم چي لو سد ځ هیوادونسه، د سسیمي هیوادونسه او     . ور نه ک ي
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کسي د تسار خي غساجدو بیرتسه تکرار سدل او پسه دې        ځکسه چسي پسه اغغانتستان    . داونسيي هیوادونسه زمسوږ سسره مرسستي کسوي      
مسوږ د  رام،  زاد او  بساد    .هیواد کي د یرور تتانو ځالسه جوي سدل د هسی  چسا پسه دټسه نسه دي او د یولسو پکښسي تساوان دد          

د داوني و هیوادونو په مقابل کي با د لسه سسختو او احتاسساتي    . اغغانتتان د جويولو لپاره او داوني انو ته ضرورت لرو
خسو کسه خپلسو    . مسوږ عسادت کس د دد چسي هسره بسدي پسر داونسي انو تساوانوو         . کلماتو له استدمالولو څخه ځانونه وژوسورو 

داونسي و  . ک و نو دورو چي داوني انو تسه د مسداخلې کولسو زمینسه مسوږ پخپلسه برابسره کس ې ده         در وانونو ته سر ورکښته
هیوادونو ته هغه وخت زموږ په داخلي چارو کی د الس وهني زمینسه برابسره سسوه چسي زمسوږ مشسرانو د هغسود چسوپ          

 ونو ل یا سسوو او پسر  سوه بسل     موږ په خپلو کي په جن. ته مال وت له او مشرانو مو د هغود څخه نغدي پیتې واخیتتلې
که موږ د خپلو داوني انو پرځاد واد اا ی د خپلو ملي دټسو د خونسدي کولسو دپساره مسو همدوسه       . مو توري را واخیتتلې

زمسسوږ داونسسي انو زمسسوږ پسسه داخلسسي چسسارو کسسي د اعلیحضسسرت      . کسسار کسس د واد چسسي زمسسوږ سسسره خپلسسو داونسسي انو وکسس      
او کسه  سې د شسهید داوود خسان پسه      . کي پسه دوسه انسدازه مسداخلې نسه سسواد کسوالد        ظاهرشاه او شهید داوود خان په زمانو

پسه اصسالال ، از   . زمانه کي مسداخلې کس ي دي هغسه  سې هسم د دلبسد ن حکمتیسار او احمسد شساه متسدود پسر الس کس ي دي            
ت نسه سسي   که موږ خپل ان   پاک ک و  پردي او داونيي زموږ په چارو کي د مداخلې کولسو جسر   .  ماست که برماست

اه او سالم داوني تو  هم . کوالد او اا ی تر متتقیمو او ویر متتقیمو مداخلو کولو اه داوني تو  ته ترجیح ورک ي
 .زموږ او هم د داوني انو او هم د سیمي او ن ج په دټه دد

 والتالم
 


