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 !!هلکه یوه پیړۍ اوږده او تیاره شپ
 
 

شپی ټولی د ورځی په نسبت ویرونکی او بوګنونکی دی، خو ځني شپي داسی ویره، کړاو، درد او غم د ځان سره 
  .ختم او پای نه لری یچ یپاتی کیږی او یوه داسی افسانه تری جوړه ش هت للری چی، د یوه نسل نه بل او د بل نه ب

ا د انسانانو د یوی ډلی د پاره د ځان سره بد مرغې او ی داسی شپی د هغه شپوسره ډیر توپیر لری چی د یوه انسان
راوړی. داسی شپې د هغو شپو سره هم ډیر فرق لری چی د تیاری نه په ګټی پورته کونی سره کوم غل د چا شتمنی 

یوه ستر ملت او یا  دلوټ او تاالن کاندی. داسی شپی د یوه کس، یوی کورنۍ، یوه قوم او یوی سیمی ژوند نه بلکی 
  .سونامۍ په څیر ور غورځوی  ژوند د بدبختۍ کندو ته لکه د یوه ستری طبیعی  لتونود څو م

هم داسی ویرونکی شپې راغلی  یبی له شکه زمونږ په افغانی ټولنه ک ،هلکه د نورو ملتونو او بشری ټولنو په څیر ب
نیټه چی زمونږ د ( ۶ی په )کال د جدی د میاشت ۱۳۵۸کاله پخوا یعنی د ( ۳۹خو هغه شپه چی د نن نه پوره ) ،یو

اتی ده، هسی پعمر د ټولو افغانانو داسی په یاد ده لکه پرون چی تیره شوی وی او ویره یی ال هماغسی په زړونو کی 
  .نه ختمیږی، نه رڼا کیږی او نه سبا کیدونکی ده ،وه شپه ده چی نه زړیږیی

یی  نکسا( ۹۰جاوز وشو چی په سلو )تاندی تیری او بشری ټولنی په حریم ب ید داس وپه دی شپه په یوه داسی ملت ا
د ولږی ، فقر، بیسوادی او ناروغۍ سره په جګړه کی وو. دا بی دلیله او د هر ډول انسانی اصولو نه بیرون تیری د 
داسی یوه هیواد له خوا تر سره شو، چی زمونږ د ملت سره یی د دوستۍ څه چی د ورورۍ دعوه کوله. ) که څه هم 

مه نیټه یی د دوستی جرړی را ویستلی وی( خو بیا هم داسی ګمان کیده چی زمونږ دا ( ۷ثور په ) کال د ۱۳۵۷د 
شمالی همسایه ) د وخت شوروی اتحاد( د خپلی زمانی یو داسی زبر ځواک دی چی د نړۍ د نادارو او غریبو 

   .یپه ریښتیا سره کو هیوادونو د حقوقو د ساتنی دعوه
د دی المل جوړ  یزمونږ په بی وزلی ولس باند ،یتیر تدول ید شورو ټولو بدمرغه شپه کیپه همدی توره او تر 

ن او پاکستان( په رګونو کی یی زمونږ د ملت د بربادۍ ارشو چی نه یواځی زمونږ د ولس د وینو تږو ګاونډیانو)ای
د  کی د غربی جهاندوی په زړونو کی را ژوندی کړ، بل د وینه په حرکت را وسته او د دښمنۍ احسا س یی

   .ار مخه یی هم زمونږ لوری ته راواړولهمعخوړونکی است وینی
 

د امریکا زبرځواک ته یی دا موقع په الس ورکړه چی د افغان ولس د مذهبی او وطنی احساس نه په ګټی اخستنی 
په  دا زمینه برابره کړه چی هم  سره د ویتنام د ماتی انتقام د شوروی دولت نه واخلی او د انګریزی استعمار د پاره یی

  .افغانستان کی یی د نیکونو د خاوری شوو ککریو د بدل اخستلو د پاره یو وار بیا دلته د ګام ایښودلو دپاره جرئت و کاندی

وحشی اردو ته زمینه برابره کړه چی د دی وطن ټوله  یکاله د شورو سل دی بدمرغی توری اوږدی شپی نژدی
یښتی ته مجبور تکورنه  سلونو زره بی ګناه انسانان و وژنی، په میلیونونه نور له خپل کلیآبادی له منځه یوسی، په 

ځمکی له منځه یوسی او هغه په  کاندی، د هواد په هر والیت کی ډله ایزی وژنی ترسره کړی، د کرکیلی ټولی
چاره ولس یی د ټول وخت خارستان بدلی کړی او د ګرمی جګړی داسی لمبی په دی وطن تاو را تاو کاندی چی دا بی

  .د پاره د رغونی توان و نه لری
او په پوره امن کی زمونږ له  دا توره شپه د ځان د پاره په سبا بدله کړه چی ولیده چی ماتی خوړلی نو روسانو !وه

هیله  پاره یی نوره هم داشپه داسی توره و ګرځوله چی، د هغه لمر د راختلو د سافغان ول خو زمونږ د خاوری و وتل
چی دا شپه  یرا و خیژ رهغه لم  یدچی د شرق له لوری یعنی د پاکستان له هوا نه  ،هیی د تل د پاره له منځه یوړل

همداسی په غرب  ده پری سبا شی. او لکه څنګه چی د پاکستان یعنی د شرق نه د لمر د راختلو هیله له منځه تللی
   (چی لمر را پورته نه شی نو څه شی به پریوځی؟) د دی لمر د پریوتلو آرزو پوره کیدونکی نه ده مه ییعنی ایران ک

ن کی امقدس نوم الندی یی په پاکستان کی انګریزی مالیانو او په ایرهمدا توره ویرونکی شپه وه چی د جهاد د 
دا موقع په الس ورکړه چی د روس د پاتی شونو له ماتی وروسته خپل الس پوڅی  هنظرو اخوندانو ت ګرنځورو تن
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په شان  وهډوکوملت ټوله شتمنی لکه د غوښو ا یاو دد را خوشی کړی  باندی سه څیر په افغان ولپلکه دوږو لیوانو 
وشپیلوی او ددوی ګیډی هم پری مړی کړی. د دی تور لښکر په راتلو سره په دی ولس دا شپه نوره هم توره او د 

  .نوو طوفانو سره ملګری شوه
بلی! د افغان ملت د دښمنانو زړه په دی هم سوړنه شو او د طالبی غورځنګ په نوم یی داسی یو بل آفت په دی ملک 

  .په هیڅ کونج کی یی د وحشت نمونه، نه چا لیدلی اونه اوریدلی وه را نازل کړ چی د دنیا
په هغی هم د نړیوال استبداد دمه ونه شوه او په ټوله منطقه کی یی د خپلو ګټو د تامین په په منظور د القاعدی   

پیالن  هی نیټی لسم( ۱۱د سپتمبر د ) ، چی ،هړکفعاله  ونقل ا ار ته ه مخی افغانستانلتروریستی ډله د یوه پالن 
او د خپلی اداری الندی  یطالبانی قوت له پښو وغورزوی او د خپلی خوښ  یی تصمیم ونیو چی هپیښی وروست یشو

یو الس پوڅی هیواد لکه د شوروی پلوه دولتی زعامتونو په څیر منځ ته راوړی او په دی هیواد کی چی د منطقی د 
دا کار یی وکړ او د المان د بن په  .یی خپلی نطامی هډی تاسیس کاندکنترول د پاره ډیر ښه جیوپولیټیک موقعیت لر

ټولی دنیا نه  یپه لنډ وخت کی ی یچ ،ړداسی مفسد او بی کیفایته دولت په افغانستان کی را منځ ته ک ،ښار کی یی
، ټول افغان  لړکجبور د ټولی دنیا انسانانو ته د ګدایی د الس غزونی د پاره م یی افغانان ،اسده اداره پری نازله کړهف

، د لړکیو د بل سره دښمن  ،یی چی د شوروی دولت له خوایی تر منځ د نفاق تخم ال د مخه شندل شوی و هقومون
نابودۍ د خطر سره مخامخ  ییی د مطلق هټول ملی باورون ، لړکملی هویت ښیرازه )افغانیت( ته ګواښونه جوړ 

  .ره زور واکو ته وسپارله او ........نوراو د دی هیواد ټوله شتمنیی د چور د پا لړک
بیا طالبانی اقتدار په  لځ یو  چی ممکن هکړید هبیا د سولی په نوم یوه بله ډیره مبهمه او توره معامله روان یی اوس

هیواد، ملت  هیو کاندی او تر هغی یی و غزوی چی د افغان په نوم د  هم ال پسی اوږده  دا شپه نوره او  پښو ودروی
   .توری شپی په تیارو کی د تل د پاره له منځه یوسی هویت نوم د دیاو 
شپی د سبا کیدو د پاره  یپه دی و پوهیږو چی دا شپه سبا کیدونکی نه ده او د دی اوږد یښه به و !ګرانو وطنوالو وه

وړاندی  خوالو پهیواځی یوه الره شتون لری او هغه هم بیداری، یو د بل تر څنګ دریدل او په شریکه د دی ټولو نا
که داسی و نه نکړو نو بیا د دی توری شپی د سبا کیدو هیله  خو .هد همبارز یاو افغان یایمانی، انسان هتوګ هپه کلک
   .ندا اندیښنه ریښتیا مکړی. امی  زما یا هللا .ۍاو د خپلی نابودۍ د پاره تیاری ونیس ینه وکاږ وړله ز
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