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 په شاتو کې زهر
                                                                     

تمې لسيزې را پديخوا بيا تر نن پورې په راډيو او نورو  د تاريخ په اوږدو کې ترکومه چې مو په ياد دي د څلوي

ه چې ليدل شوي دي رسنيو کې موږ تل له ن سينې ډبولي دي،څرن يو هيوادونو سره کله د دوست او کله د ترب اون  

من کې کوم غوڅ عمل ؤ    . نه مو په دوست کې چندان مزه وه او نه په د

     :شعر  لکه دا   

زه هم عاشق وم خو مزه مې نه وه   ٭    په آخرت کې به مجنون ته وايم   
 

ينو مشرانو به چې کله يوه نره خبره و کړه د ولسونو احساسات به نو زموږ دمشرانو هم  تل مزه نه وه خو د هيواد 

يو له الس وهنې څخه تر پوزې را رسېدلي  اون ړي او ولوسونه د  ورسره وپاريدل په اوسن وخت کې خو عام و

م کال د جون د دولسمې نېټې  ام ٢٠٠٨ څه موده وړاندې چې ولسمشر حامدکرزي . دي اشاری او قوماندې ته تيار دي

روبيابيا  ي هيواد څخه دطرحه  اون د پاريس له کنفرانس څخه وروسته په يو مطبوعاتی کنفراس کې په زغرده له يو 

ل بيا يې ولس په احساساتو راوست او د  تيري ته اشاره او له خپلوسرحداتواوخلکوددفاع خبره وکړه يو

چې د داخلي مالتړپرته ، دصوبه سرحد قومي مشرانو ...ته ورياده کړه شهيدسردارمحمدداود قومانده يې خلکو 

ه اوکلک مالتړوکړ وند استازو يې هم نن   . اودعوامي نېشنل 

ول افغانان سپين ږيري تقاُعد شوي افسران،پخواني مجاهدين او  ي چې  ون څخه داسې باور ترالسه کې د ولس د غبر

منان،عوام دې ته چمتو دي چې د اړتيا په صور ول د او هغوي  تروريستان،ويره اچونکي، ت کې د خپلې خاورې 

ناهه  و بريدونو زموږ بې  ان مر چې د ډيورن د پولې له پورې غاړې څخه زموږ په خاوره کې په بمي چاودنو او 

ايه څخه په غاړه اخلي په هم ي سوزوي او بيا يې مسووليت له هماغه  وون اغه هيواد وال په وينو کې لمبوي،

، سيموکې وزپي  ينې افغانان هم د څوک ړوکې  ه دڅولسيزوراپديخواپه دغوشومو او کرغېړنو  پيسو  همدارن

ان سره شريک او تېر باسي چې دا کسان په نطامي کمپونواومدرسوکی  اويانورو غولوونکو وعدو په ورکولو له 

انمر او ترورپه روحيه پخوا غرب روزلي ؤ ړي په الر کې ٭ چېرې ستا به دکوهی په کوهي مه کينه دبل س(د

افغانان د چا نېکي او بدي نه هېر وي د زمانې د جبر له مخې يو وخت داسې هم راغی چې يوشمېر ) . غاړه الرشي

وال ته مجبور شول په هغه زمانه کې د هغې  ې پورې غاړې،ک له کر پلو له پاره د ډيورن افغانان د پردي يرغل د 

ر افعانان د سيمې اوعوامو له د ړي دي خو دولت او نظاميانو دغرب په مرستو اومال ه سلوک او مرستې  وی سره 

يزه  انمر نيزه او  ه،په داسی ترب ولو له پاره د سپر په تو رمو اوبوته د تيري کوونکو د پالن د شن دوې خاورې او 

ي دي زغم، تينې  يوبل سره مينه،ملی يووالی،له هيواد او  روحيه روزلي وو چې التر اوسه ديوبل وينو ته ت ر

من دومره زهر ور  ې يې په تن کې ناشوني توکي دي د دوست په شاتو کې يې ورته د د ې پخالينه او نورې 

ي کيدای شي همداالمل وي چې کله اوسنی دولت له مخالفينو سره د  ونو څخه ويستل يې ناممکن برې ړي چې له ر

ي خپلې څوک او پخالينی او ملي يووالي خبر پلو تبه را ړي په دولت کې په نورو تيرو وسله والو ډلو  ې را پورته 
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وي پرته لدې چې  ي او په مخالفينو دجرمونو تورونه ل ت  شتون په خطر کې  ول په يوه ک فکر وکړي چې دوی 

ان ته قدرت کې سپاره ؤ او چلوونکي يې همدا په دولتي قدرت کې شريک کسان ؤ نو پ ه کوم انصاف او قضاوت 

ړو ته را اړ وي او له دې  اونورو ته محاکمه غواړي اوپه دې حساس وخت کې په لوی الس د خلکو پام خپلو تيرو 

يو ته د الس وهنی پياوړی فـــُرصت په الس ورکوي  اون په هر صورت اوس وخت د دی راغلی چې .  خبرو څخه 

منيو تېر شي او له هيواد څخه د دفاع او سيال ټو او د ولو  ولو افغانانو دّين دی چې له  ی خبره توده ده د هغو او دغو 

ای د هيواد  ړي د پرديو د غولوونکې وعدې او قوماندې پر  ټې د افغاني غيرت تير برم بيا ژوندی  ې د هيواد  يوا

ينګ کړي کله چې له بهر څخه دلته له سرحداتو څخه د پردي تېري په مقابل کې کلکه ساتنه وکړي او خپل سرحدا ت 

ي هېوادوال  وني وسلې او بمونه راتېر نه شي او افغانان په خپلوکې روغه جوړه او وحدت وکړي سوله پخپله را مر

ونو د شتون او  واکونو او په اصطالح سوله ساتو پو ي د بهرنيو  ای په بيا رغاونه او کار اخته کې ونو پر د جن

تنه  ي او هغوی په خپله مخه درومي، په هېواد کې د آزادې سيال له مخې د نه ياړتيا هې پو  بهرنيانوسره  پيداکې

ی په دی صورت کې هر څوک افغانان د څوک اودولت دارۍ او  دقرادادونو، ې اچونې چارو ته زمينه برابري پان

و کړو وړو ته په خپله مجب ي پس زموږمکلفيت دی چې بهرنيان د قرادادونو د سيال له پاره نيکو او  وري

 او بيا د ولس واک په فضا کې آزادې سيال بايدارومرو له نفاق څخه الس واخلو لومړی ملی يووالی او پخالينه ومنو،

ل بيا زموږ تېر ّبرم ورياد شي  يانو ته يو  اون   :ته چمتو شو،ترڅو مغرضه 

  ا سره وهــلی سر په څنګ دی٭ چـــا چې م    تر اوســه يې ماغـــزه په کرار نه ديال

  ٭ چې د چا تر غوږ زما د تورې شړنګ دی ال په خوب کې په لړزه پرېوزي له کټه 

نا يې شته  ي،. فقط حرکت په کار دی په هرې تاريک پسې رو خبری  ينی خلک وايی هېواد په خبرو نه جوړې

  .آسانې دي 

ای سر خوزوي "هو يا نه " ه مو ليدلي وي چې د که خبرې آسانې دي عمل ترخبرو ډېر آسانه دی ډير کسان ب  پر 

ي،" هو يا نه " که ول حواس په کار لوې ي ژبه مغز او     .خو د سر ډيکه لدې ډېر آسانه دی د زړه په زور ويل کې

ی دولت له شره وژغورل شو او ورپسی د نوروغميزواويکه ١٩ وډا اماراوبيادهغوي د   کاله مخکې هېواد د سره 

وله شوه بياتازو ح ونديزدولت هم جوړ شوخو هيواد ته تر  کومتونو کمپله يوه په بلې پسې ور  ـ او څو  انتخابي، 

ر اوس د هغوی لوری او سياست هم بدل  اوسه سوله رانغله، ته، م غربي نړۍ او دنيا هم دلته سوله او آرامي نه غو

تنوپه شوی او غواړي د افغانانو د روا پريکنده عمل کلک مالتړ وک ول مخالفين به دهغوی دغو ړي افغاني طالبان او

ټـې غوڅ عمل دي، موږ ته هم لدې چانس څخه په  که کې  په کار ده د  )ډيکه(صورت کې ډير ژر خپلې وسلې پر م

ي    )انشأاهللا. (سولی بيړۍ خپله حرکت پيل کړی او ساحل ته رسي

 


