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  بســـــــــــــــــــــــمل 
   ٢٠٠٩ـ١٠ـ٠٧

  
  

   زٻږديزکال داکتوبر داوومې نٻټې پٻښه محکوموو٢٠٠١د
  
  

  
  

  ! ګرانو لوستونکو
ۍ جابرو واکدارانود ټول بشـريت  په سترګو کې نه  تنھا خاورې  ور واچولې داکتوبر په اوومه نٻټه  د سپينې ماڼ

سمې  ٢٠٠١بلکې دبشر دحقونو او ديموکراسي  ډٻر سخت  سپکاوی يې وکړ  ھغه  د  زٻږديز کال  دسپتمبر  د يول
ه  روانوکړنوڅخ و او نننيومشرانو ل اڼۍ د پروني ه دسپينې م م  ښه نٻټې  ډرامه خو اوس  ھر عاقل اوبالغ  ت ه  ھ

  .پوره جوتيږي چې نوموړي لوبه يې داوږدې ستراتيژۍ يوه وړوکې برخه وه 
ه   له  ھغې څخه  نږدې  يوه مياشت وروسته مانا  داکتوبر اوومه  يوه  داسې  توره او شرموونکې ورځ  ده چې ن

  .اريخ  يې ھم لغوړن کړتنھا زموږ  دګران افغانستان  د تاريخ  رنګينې پاڼې يې بدرنګه کړې بلکې د ټولې نړۍ ت
ورې  شتو پٻړيوپ ورو يوي نوموړې  پٻښې  ديويشتمې  پٻړۍ  په ارزښتونو باندې دومره بدې حملې وکړې  چې ترن

  .به  يې ھم ټپونه  ھمداسې تور پاته وي 
  
  !ھو

رځ  ه  ت  کې  د بدمستو د خرمستي  په  منــډوخور کې زموږ  په ګران   افغانستان  داسې بد غوبل جوړ شو چې  پ
  .يې  ھغه ناوړه  وسلې وکارول شوې چې  تر اوسه پورې دنړۍ   په  کومه بله برخه کې نه وې کارول شوې 

  چې نن  زموږ  د ښکلي او دنګ  پښتانه اوالدونه معيوب نړۍ ته  راځي دا ولې؟ئ  آيا تاسې يې نه وين
  نورھم پسې غښتلي او زيات کړل ؟که رښتيا ھم اشغالګردتروريستانوپه ښکار پسې  راغلي وي نوبيايې ولې ال

ه   وزړه سوی او لورٻن م دنړيوال ا دا ھ دا دي  پوره اته کاله پوره شول خودبھتري پر ځای بدتري ته شٻوه کٻږو آي
  ده؟

دنړۍ په تاريخ کې وينو چې  يو شمٻر بدمرغو او څيرونکو انسانانو ھر وخت اوھر ځای ډٻرې جګړې کړې دي 
ه  خو ھيڅکله ھم داسې نه  دي  اره  پ واو مطلق ورکې لپ ام دځپل ل ق ه  ديوب ه کال وره ات پٻښ  شوي چې څوک پ

  .دومره بې شرمي او سپين سترګي  سره دخپلې ناروا او کرغٻړنې جګړي د سپيناوي ھڅه وکړي  
  

  !عزتمنو او پتمنو افغانانو
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ې م وچې دا ول رو  وواي وږ دا حق ل وږ اشغال  شوو داحق  موږ نه  وايو چې  ولې دطالب ټغر  ورټول  شو خو م
ه  راواچولې   ې  غاړې ت ې لمب ھم  لرو ووايو چې نړيوالوپه  ډٻره دوکه بازي سره  دسوکالۍ او سولې پر ځای بل

.  
  آيا موږ  د بشري او حقوقي  نورمونو پر بنسټ  د دعوې حق نه لرو چې خپل حق تر السه کړو؟

   واګې په  خپلو السونو کې واخلو؟آيا دا حق نه لرو چې دخپل ګران  پلرني او مورني ھيواد
ښه  وسيله  ې  پٻ سمې نٻټ اره  دسپتمبر د يوول داحق  ھم لرو ووايو چې  سپينې ماڼۍ دخپلو ستراتيژيکو موخو لپ

  .وګرزوله  
ړل   ې شرمانه تيري وک ره ب و دوم ه دودون وږ  پ وی الس  زم ه ل داتوکلونوپه اوږدو کې امريکايي پوځيانوځکه  پ

ازي چې  آن دنارينوو ع ه ب ه دې دوک ه شي ، جګړه اوږده او دوی  پ نځ  ت فت يې ھم بربادکړ ترڅومقاومت  رامي
  .سره  زموږ پراخه سيمه  دمودو مودو لپاره تر سينه الندې  او وزبٻښي  

ه  ړه  چې  پ ه ک وډري اداره  حاکم اوړه او شرمٻدلې  پ وم ولس داسې ن ه مظل وږ پ دسپينې ماڼۍ سړي خورو زم
ـس  تاريخ کې يې بٻلګ وږ  د شھيد ولـ ا زم ه نه ليدله کيږي، ھغه  افغان دښمنه  څٻرې، غله اوقاتالن يې  يوځل بي

  .پر اوږو ورسپاره کړل  کومو چې د ګران افغانستان په عزت،ناموس او ګټو نه بخښونکې لوبې کړي دي 
وږ  امريکايانودديموکراسي تر سالو الندې زموږ  په ګرٻوانونوکې سرې سکروټې راتويه کړې  ې  زم  چې بٻلګې ي

  .ئ په مقننه، اجرايه او قضايه قوه په تٻره بيادتش  په نامه، جعلي اوتپل شووټولټاکنو په پروسه کې وين
ھغه څٻرې چې ال دمخه بايد دولس په  رسۍ غرغره شوې وای ھغه يې دولسمشري دکانديدانو په لمړي صف کې 

  .په افغان ولس ور وتپلې 
اھيلی  ره ن ي زموږ ولس دوم و داسې مل و دي ړۍ ھمداسې دوام وکړي ن ه دال ري ک ه ل وردزغم وس ن شوی چې ن

  .پاڅون  سبب به شي چې جبران به يې نړيوالو ته  ډٻر کران  وي 
وھٻږو  م  ښه  پ دې  ھ دای شي  پ څرکنده خبره ده چې تر اشغال الندې  ھيواد کې  ټاکنې  صرف  مسخرې ګڼل کٻ

وده کې چې  ولې دا دخندا وړ ټولټاکنې وشوې  ه ت م پ ا ھ ه  بي  او بيا ولې پکې دومره ګوتې وھلې کيږي دبوش ډل
اڼۍ اوسني  ه ورسوي دسپينې م ې شرمي چې وي ځانون ره ب ه ھ ه  پ ې اوغواړي چې خپلوموخوت ه راول سړه ن

  مشران  ھم  ور
ه  ې پ و ھدف  دی خو وسيلې ي رمخ  وړي  د دوی  ھدف ي ر سره  پ انګړي ھن ه  ځ ه  پ سره ھمغږي دي خولوب

  :الندې  ډول   سره خوښې کړي دي  
  .ــ دالقاعده او نورو تروريستانو په وړاندې  د دوی داسې شکمنه مبارزه  چې دکمولو پر ځای يې پسې زياتوي  

شويق ــ  دنړۍ په بډايو سيمو کې ه ت ارات  دې ت ې عم دا اوس  ي ثأل ھم ې  اشغال  م ه او ورپسې ي  دالنجوزٻږون
ه اور ... کړي  دي چې  اتومي بټۍ جوړې کړي  ھغه بې لکــۍ  ۍ رات ې بټ ه  دا خپل با ب په  دې نه  پوھيږی چې س

  .او د اشغال سبب وګرزي  لکه دپاکستان اتومي بم 
ول  ــ دپښتنودځپلولپاره دپنجابيانونازول اوھ ه ک نځ   ت ز رامي لته  دامريکا دسفارت  په نوم  ديو لوی څارګريز مرک

  .او داسې نور 
ه  څوک   زموږ  ګران  افغانستان  د نړۍ  په  يوه  داسې ستراتيژيکه  نقطه کې موقعيت اومھم  رول لري  چې  ک

الندې ونيسي داسې ښکاري  پرې حاکم شي نو منځنۍ اسيا،  دکسپين بھيره،  اودفارس  خليج  به  ھم تر کنترول 
ه   ري لکه پ ې احساسه اداره ول وه  ضعيفه اوب ستان ي د افغان ٻدولپاره ترھرڅه لمړۍ باي ه  درس چې  دې ھدف ت

غ ٨داتٻرو   اتو کلونو کې چې دوی  په  ھمدې  ډول  زموږ په ولس تحميل کړې وه اوس چې غبرګ عبدهللا نٻغ نٻ
ي  ې  وتپ ې کوي  ھدف يې دا دی چې  په ولس ي اني او ورو ورو ي ه پارلم ام پ ستان اوسنی  رياستي نظ  اودافغان

شې  ړي  دا نق ه ک ه ټوټ ه ټوټ و رات واد م ل او ھي ه سره بٻ ه  قومون وږ داوروڼ و زم ر څ ه ور واړوي  ت درالي ت في
ه  ه  پ ا ترکې ت ه بي ه ورښکاره کړي کل ا ت ي عط زار وال ې دم ه ي ښاغلی ريچاردھولبروک په جيب کې  ګرزوي کل

و خوږو دوستم پ ه  زه خپل ه ب سې والړ شي تر څودې موخې ته  دغلو او داړه ماروپه مرسته ځان  ورسوي  دلت
دې  شه دربان اس نق ه  داپ م چې  ک تاجکو،ازبکو، ھزاروو او نوروګرانو وروڼوقومونوته په  رښتينولي سره وواي

ه مو دت ه ور وغورځوي  دا عملي شي  نه تنھا چې دانابللي  مٻلمانه به مو ښاد نه کړي بلکې ال ب اھي ګړنک ت ب
وه  داسې ځۍځکه چې تاسو بيا ھم افغانان ياست  نو را ه امريکاسره ي ا ل ره بي ه  تٻ ه  نړيوالوپ  چې يوموټی او ل

ه  دې ډول ل ه الن مشروع معامله  وکړو چې نه يوازې زموږ افغانانو بلکې دټول بشريت  پکې خير وي  ځکه خو پ
  :لرم افغان مقاومت څخه يوه جدي ھيله 

ل واک !  له  تاسو او مال محمدعمر اخوند! ښاغلي حکمتيار ه رښتياژوندي اودخپ ه پ وم چې ک ه ک څخه جدي ھيل
ه ښکٻالکګرو  ار دی  ل ه ک ر ځای  ابتکار عمل  پ و پ واو زور وھل و داعالمي ياست ماناچا نه ياست برمته کړي ن

د،نام اوعزت  چې له ھرڅه  څخه  دمخه  پئ  سره يوه داسې مشروع  معامله  وکړ ام ژون ي ق وږ د غمځپل کې زم
ه ئ وژغورل شي  که  پدې  بريالي شو ه موھم ساتل شوي وي  خو ک ن او مذھب  ب دی، دي ه  موژون ام  ب و ق ن

ه ال  ډ وخت کې ل ه لن ن او مذھب  پ ستاسو دقام  وژنه  پدې  ډول  روانه وي لکه  دا اوس چې ده نوبيا به مو دي
  .ډٻر خطر سره مخ شي 
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 له ګرانوليکوالوملګرو څخه ھيله کوم چې ال نورھم  دقلم له خولې څخه  لمبې پورته ، خپل ولس راويښ ھمداراز
ان ولس  د  ه  افغ دا راز  پ ، دافغان ولس تاريخي  وياړونو، ارزښتونو، تاريخي ورځوپه اړوند ليکنې وکړي اوھم

  .تورو ورځولکه داکتوبر داوومې نٻټې غندنه وکړي  
داو له  ټولوپياوړو ا فغـــان  بريښنايي اوکاغــــذي  رسينيو چلوونکوڅخه  ھيله کوم  چې نورھم دمبارزې نيلـی  تن

ه الس ورکړي  ل ت اکتونو سره سره يواوب خپل مينځي بې ځايه سيالۍ اوکينې اخواوغورځوي ، له ټولوثليقوي نظ
  .تر څوزموږ  د خپلو پاکو اھدافو اوږده  الر  را لنډه  شي 

رې  غښتلې  ديادولو وړ ده  دزموږ  رسينۍ  ډٻ  چې موږ  له تاريخي ازموينو سره مخامخ  شوي يو ځکه  خو باي
  وي

اڼې    مٻر ويبپ و ش ارکوي ي ره ک رنګ س ه  ش ې  پ ې ښ رو چ اڼې ل مار ويبپ ه  ش و پ و څودګوت سې ي با ھ ن س ن
م  اشـعار اوويبالکونه  خو صرف  ادبي مطالب  خپروي چلوونکي يې نارينه اوزموږ  يوشمٻر  پتمنې خوي دې ھ ن

  .او ادبي مطالب ورلٻږي 
ې غوري  وي  ول  ب ه ک زه فکر کوم  په  دا اوسنيوسختو  دردوونکو شٻبوکې  به  صرف په شعر اوشاعري تکي
زه ھم شعر ليکم او له  رب  څخه مې مشکوريم چې دالورٻنه يې پرما کړې ده خوله دې سره سره  ھڅه کوم چې  

داني مسؤليت  آن  د خپل سر په بيه نارې  پو ل وج رته، خپل ولس راويښ، دخپل ولس مشروع حق ترالسه  اوخپ
  . ترسره کړم 

  

  روح مې يې روان مې يې

  درد مې يې درمان مې يې

  سر مې له تا جار شه جار

  ګران افغانستان مې يې

  خپلواک دې وي ګران افغانستان

  ژوندی دې وي اتل افغان ولس

  ورک او رسوا دې وي  زموږ  دښمنان

                                                                                         
                                                                                              

                                                                                 
  
  
  
 


