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  بســـــــــــــــــــــــــــــمل

  
     ٢٠١٠ ــ ١٠ ــ ٠٨

  

  داکتوبر اوومه او دجدې شپږمې نٻټې
  دواړه کرغٻړنې او محکومې دي

  
  !په ماګرانو خويندو او وروڼو

 
  د اکتوبر اوومه  ھغه  توره او کرغٻړنه  نٻټه  وه  چې د تورې  ماڼۍ سرټمبه  واکمنانو  په  ناحقه  زموږ  پرون

  . ګـــران  افغانستان  تر ظالمانه بمباريوالندې ونيواوپه پرله پسې  ډول موکړوي
ا کې  تر نن  ورځې  پورې  يې ال په  موږ خوارانو زړه  سوړنه شوھمدا نن  ورځ يې  زموږ په  ه پکتي ښکلې لوي

ه  نورعادي وکړي خو ھره ورځ  د شکمن طالب  ۶شپږ   کسه قومي اربکي په  يوه ھوايي حمله کې ووژل  ھغ
  .او  تروريست  په نوم  وژني  

ه ملګرو  دنوي استعمار ماھرينو دا ځل په داسې شرموونکې پلمه زموږ دسيمې داشغال لپاره  ھغه  په اصطالح ل
څخه  دنا رواحملې اجازه واخيسته چې ھم يې ھغه  خپله دديموکراسي  غليزه تابلو دړې وړې ) دوزخونو(ملتونو 

  .کړه او ھم يې  دبشر په حقونو له حده زيات تٻري وکړل 
يې له خپلو سرو کربوړوسره  له الوتکې څخه را نازل او تر نن ورځې يې په  ډول  ) کرزی(دريم لمبر شاه شجاع
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م ولس پر اوږو په  داسې حال کې سپور ساتلی  دی چې  دلږکيو دړانده استبداد زٻړ زٻړ حرامزادګيو زموږ دمظلو
ه   ات  زيانون ورا زي ې خ ه ي رم  ت اني ب اريخي او افغ اړلی  ت وږ  وي ه او زم ې  پات درت ک ه ق ره پ م ورس چينجي ھ

واددتج ران  ھٻ وږ دګ وچې اوس زم انمن  ش ده زي ردې ح ه  ت ه الس وددوی ل ووالی م ی ي ول، مل رې  ورس زې خب
  .ديوشمٻرمنفورو او کم اصلو بھرنيو او کورنيوکسانو له خولې څخه را وزي 

  .داناخوالې  اوناورين  چې نن يې دسر په سترګو وينوله  ھر څه  دمخه  دتٻرونھوکلونودښکٻالک زٻږنده  ده 
وبر اووم ه  اودجدې  شپږمه   لکه څنګه مې چې پرون غرمه  دآزادي  راديود آزادي  په  څپو پروګرام کې  داکت

ه ھمدې  ه محکوم دي ل اريخ ت اروااو ت ه ن نٻټه  محکومه کړه ھمداسې  نن بيا وايم چې د دې  دواړو نٻټو يرغلون
  .کبله مې پرون ورځ دنښتر او سولې ويبالګونو په خپرونو داحتجاج په ډول  دماتم توره پرده غوړولې وه 

انګړي   ل ځ ستان  د خپ ې افغان ړي  چ ر خالص ک م س دې س ه  دې  بان من  دې  پ و  دوست  او دښ ر ي وږ  ھ زم
جغرافعوي موقعيت او اراضي لرونکی، دباتورو او خپلواکي خوښوونکو ھٻوادوالو ټاټوبی دی  ځکه خو پٻړۍ په 

  .پٻړۍ نه دلته تل پاتې سوله راغله او نه خو کوم يرغلګر دلته ځان ټينګ کړ
د روسانو اھداف  خو د ھغوی له يو شمٻرکرغٻړنو څٻرو سره  په  داسې حال کې تر خاورو الندې  شول چې آن  
ه   ښانو ل و کفن ک اڼۍ  کبرجن ورې م ھغه خپل شوروي اتحاد يې ورسره بغرۍ بغرۍ  شو خو له بده مرغه  چې دت

  .پخواني کفنکښ څخه ھيڅ عبرت وانه خيست 
ه موږ  په  موږ يې  څه چې ھغه  زا ې ل ې ول ړه  برجونه  دوی  پخپله  ونه ړول او که د دوی يار اسامه  دا غچ ي
  بٻګناھو افغانانو څخه اخلي؟

ه   ه  وه چې پ ه  ن ه  مالوم ه  پت ه  وو خو ال د ھغ ه  پلم ي  داسامه  پ ې ال دا ده چې  راغل ره خو ي دشرمٻدو خب
ه اسامه سره ھيڅ  ډول  عراق يې ھم حمله وکړه دطالبانو که له اسامه سره اړيکې و ه وې خو صدام ل ه  ن ې ک

ا   و دادوی  بي اوه  ن م ک ې ظل ه ولس  ي اتور  او پ اړيکې او خواخوږي نه  لرله که  بيا دوی  وايي چې صدام ديکت
ې  ه عام وژن ه پلم انمرګو پ ه عراق کې دځ په ابوالغرايب  کې  څومره جنايتونه وکړل او ھمدا راز تر نن ورځې پ

  .لړۍ آن تر کراچۍ پورې ورسٻده روانې  چې دا 
رابه شو خپل ملک ته دلته خو يې دځانمرګومارکټونه  جوړ کړي  نن  په  افغانستان کې ځانمرګي داسې خرڅيږي 

  لکه السي بمونه  اوکاړتوس  ھمدا نن نن  يې  دکندوز والي  څنګه  والوزاوه ؟
پين  ز  س ا اوانګرٻ ه  دامريک ې ک ه  چ م دې  ت ورت  راځ ر ص ه  ھ ي پ ه جنګ رټمبګي او دلږکيول سترګي،س

جنايتکارانو څخه مالتړ په  دې  ډول  روان وي  لکه  دااوس  چې دی نوپايلې به يې دومره  دردوونکې وي چې  
والې  جګړې  ې نړي ه  د دريم ونکې  ب شر راتل ه او دب ه  را ډک سونو د صبر کاسه ب يمې  د ول وږ دس ومي (زم ات

  .ورسيږي له  را رسٻدو سره  پای  ته ) جګړې
خو که دنړۍ په مخ سالم اومخورکسان د نننيوکبرجنو او ړندوسياستوالو سترګې ورخالصې او مشروع معاملو ته 
يې چمتو کړي  بيا کٻدای شي چې ھم ولسونه  په ســــــوله کې ژوند وکړي او ھم  ھر اړخٻزې ګټې سره ووٻشي 

.  

  ھيــله دګــران افغانسـتان دخپلواکي په
  

 


