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   بسمل

31.١٠.٠٩  
                            

او رډی غبرګ عبدهللا ئ دغمځپلي افغانستان دروند باروګور
  ؟ئوګور

                              

  
             

ه که دغه خره دغبرګ عبدهللا په ډول پتلون لرالی ھغه به ھم ورڅخه لوٻدلی وځکه چې پښې يې بٻخي په ھوا يار

  دي

  !قدرمنو لوستونکو

ه ئ  له ھرڅه دمخه  ما وبخښ ړم  پ که په نننۍ ليکنه کې کومه غيرمناسبه کليمه راڅخه ليکل  شوې وي خو څه وک

ه ھر صورت دې وخت کې خدای پاک دومره ټيټ خلګ په بشريت  رانازل کړي دي چې په سموکلماتونه ارزي  پ

  .نن نه  غواړم  چې ليکنه مې دومره اوږده اوستاسو ارزښتناک وخت  پرې ونيسم 

ا  ي  مان ار واخل زما له نظره ھر بن ادم  چې  دژوند ،کار اوبار په  ھره برخه کې  بوخت  وي بايد له عقل  څخه ک

ار دومره بارځان  ته غوره کړي چې وړ ی يې شي او که بل چاته بار تړي نو بيا ھم بايد انصاف وکړي او دومره ب
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انو،  انو، امريکاي و، روس ا اشاره انګرزٻزان ه زم ه کړي دلت ې اسماني ن ه  شان ي ورتني خره پ ړي چې دپ ورته وت

ښې شمٻر ھغوسيميزو مغرضوسياستوالواودولتي چارواکوته  ده داکومو چې په يوه موزه ايرانيانو،  او يو  غبرګې  پ

  .يې  دومره د درانده  بار ته ھڅولی دی ) غبرګ عبدهللا(منډلې اود غواډډی

ار   که  رښتيا سره ووايود پورتنيو اشخاصواوھيوادونوھدف  دا نه  دی چې په غبرګ عبدهللا باندې دا دومره دروند ب

الو و او( تر منزله  ورسوي  بلکې  دوی غواړي  چې  دا کمزوری  خر د چارن وډيت ار  )   ټوپون و سره  دا ب ه وھل پ

  .پسې راسم او ھر څه ولجه کړي  ) غله اوداړه مار(په  دې ناھواره الر کې  دانه دانه وتوشپي  ترڅودوی،  دا 

رارداد کړی  څرګنده خبره ده چې له خره سره خو دبار غم نشته  خر خوخپله ھوساينه غواړي  ا سره ق ه چ  نه يې ل

  .او نه په دومره رسمي مسؤليت پوھيږي  

  !عزيزانو

ړم خوھسې مې  وھين ک ات  ت ره زي ا خرخوارکی  دوم نه  غواړم  نور په بې ګناه  خره  دومره خبره راوڅرخوم ي

ي جنايتک وا ډډی لعنت رې  دغ ر او چٻ تکش خ رې  زحم ه  چٻ ه ن ورول ک االت  در انڅ ي ح ه ننن و ت رګ تاس ار غب

  عبدهللا؟

ه   پين سترګي، دوی ت ه ځوروي لکه دديموکراسي دجارچيانواوبيرغچيانوس ره ن وبې مې دوم دغبرګ عبدهللا نننۍ ل

  حيران يم  چې دخپلو موخو لپاره  څومره ټيټ کارونه کوي اخٻر دا شرم ولې نه لري؟

  ترمحکمې، زندان او مرګه پورې رسوي ھلته په يوګوسالويا کې دجنګي جنايتکارانوپه پلمه ميلوشويچ اوګارادجيچ

اران  دمحکمې  وی جنايتک ارانولوی ل ر جنايتک خو دلته زموږ په تاريخي ھيواد ګران افغانستان کې  ديوګوسالويا ت

  .پر ځای نازوي او آن  دولسمشري  د څوکۍ بند وبس ورته کوي يا خو واک ور وٻشي 

  ازل شوي ماليک نه دي دا ټول په خپلو موخوپسې راغلي ديپه دې ھم ښه پوھٻږو چې دازموږ په پاکه خاوره ران

وږ  د  ه  او زم وادپرې تجزي ران  ھي وږ ګ و زم وړوي  ترڅ من عناصرنازوي  او ل واد دښ اره ھي دې ھدف لپ د ھم

اره  واد دخالصون لپ ران ھي ه موږ ده چې دګ و پ نيکونو له ھډونو سره يې يو ځای په وړيا تٻرالس ته کړي اوس ن

  . سره يوشو 

                                                                                                               

       


