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  دا بدمرغ مخونه  د ليدو نه دي
  

            

  
 

   خړ ســــھار خړ ماښـــامونــــــه×××خړ مخونه  خړ  وختونــــــــــــــه  
  تري  تم  شول  بھـــــــارونـــــــه×××  دا سپٻرې  ټنډې  چې  راغلې  

  !قدرمنو لوستونکو
وه  نن  سبا دا اوږدې  اوږدې  ليکنې  د خلګوځکه  نه  خوښيږي  چې  زيات  وخت  نيسي  مانا د انسان  دعمر ي

ډ وليکوڅوھم  د لوستونکو دی  برخه  ورڅخه اخلي  زما ھم  دا خيال  ډ خو بربن ږ  څه  لن ات  ل ل  نظري  چې خپ
ر  او  ه  شف شف  څخه  تٻ و راځئ چې ل سو بس ن ه ني ات  ون ې  وخت  زي لپاره  په زړه پورې  وي  او ھم  ي

  .شفتالو يې کړو 
انو کې  درز او درو و ګ ه  را دي ه  د ښکٻالک  پ ارې او دا څو ورځې کيږي  چې بيا په  راديو ګانو  البت ز  دی   ن

رې جوړ او   ه  پ ردي ميزون سورې دي وايي چې ارګمشرکرزی  واشنګټن  ته څي، په ځينو راديوګانو کې خو ا ګ
ه طرځ  دونو پ و څرګن د سياسي شنونکو په څرمن کې ځينې  داسې  په  ځان  مين کسان  ور وبلل شول چې دخپل

ارولې  خو کې يې ھٻواد دښمنې څٻرې  البربنډې  شوې،  دوی  د ښکٻال ه  وک ه  ګټ ک  راديو ګانې  د ښکٻالک  پ
انو  ې دخپلوځ ه ي ه پلم رزي  دسفر پ د افغان  ولس  د غمٻزې  يې ھيڅ  پرواھم  ونه کړه  صرف  دافغان دښمن ک

  .صفتونه وکړل او بس 
و کمپن ال  د تٻل ا را شو  د يونوک ه  بي ږدو اوس  ب ل  ځای  ھمداسې  سپک  پرٻ ۍ  او را ځئ  چې  دوی  په  خپ

ه مړو  ه پ ا د ستم او استکبارخونې ت ن يوځل بي ه چې ن رزي  ت وټي  ارګمشر ک بدماش ګوټي جورج  بوش چرګ
  .سترګو ورغی 

   نو چې ورغی څه توره به وکړي؟
  .ھيڅ ھم نه 
   ولې نه؟

ه وجود  ه ل ه څو دھغ وږ  وتاپ ه م انو پ ځکه چې کرزی  نه ولسمشر اونه  دې چارې   ته جوړ دی ھسې امريکاي
  .ه په  اصطالح  د يو پښتون  ولسمشر  په  نوم  دخپلې  خونړۍ ستراتيژي  دتطبق لپاره  کار واخلي څخ
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ه  شريک  دا ده يوه لسيزه پوره کٻږي چې زموږ کرزي  ټپوس ته امريکايانو ديوخر ټي په سترګه ھم ونه کتل ھغ
   يې نه منئ نو بيا يې ولې دکرزي  تمساحي اوښکو  ته ونه کتل ؟او پارتنر خو ال په ځای  پرٻږدئ او که  تاسې 

له دې مالوميږي چې امريکايانو ورته وٻل چې  موږ به اورونه  بلوو ته ھسې  تمساحي اوښکې  بھوه  څو ولس  
  .در خپل او دا خپل ټيټ  عمر دې نور ھم پسې اوږد کړې 

ې و ې شرميو ي ه  ډول  ډول ب ه کرزي ھم ھمداسې  وکړل  پ وي خو اوس ولس ل غوښتل چې زموږ ولس وغول
ه  واد او ولس  سره مين ل ھٻ ه  خپ م کرزي ل ه  رښتيا ھ ره سره   ک ه خي ال کې دی ل غولٻدو څخه  دبچٻدو په ح
ه   ړۍ پ م  د ن دالی  وای او ھ ه  نجات  مون م  ده  پخپل ي کړې  وه  څو ھ ې عمل ه  ي سخه  ب لرالی  نوھغه  زما ن

ر و سياسي اوضاع او څٻره کې   يو داسې نوی بدلون  را مينځ   ته  شوی  وای   چې  زموږ  به  خامخا پکې خي
  :زما نسخه  په  الندې  پتو موندالی شي 
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  !عزيزانــــــــــــــو
ډوم او  لکه څنګه مې چې دمخه وليکل څوليکنې  اوږدې نه کړو بس په وعده وفا کوم ليکنه مې په ھمدې ځای لن

دازه  څه  چې  ھيڅ    ه  ان وت  پ و ت رزي  سفر  د ي ه  د مال چرګک ک ا ت يکم  چې خونړۍ  امريک ای کې ل ه  پ پ
  .رزښت   ھم نه  لري، نه  دې څوک  ورته  خوښيږي  او نه  دې څوک وخت پرې  ضايع  کوي  بس ا
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  له فطرته چې زوولی بې ھمت وي

  دکاروان  نه کړيداسې څوک دې خدای څاروان 

  چې پردي يې ستا په قام باندې نازل کړي

  ھغه کس  پروا دقام او وجدان نه کړي

  
  
  
  
 


