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  »شپې پاڼې«ننګينې 

   زموږ د انقالبي روڼ اندو مبارزه ال پياوړي کوي

  

خ او مبارز ليکوال ښاغلی موسوی د ځينو په دې وروستيو کې خبر شوم چې د افغانستان انقالبي روڼ اندې، مور

دا ښکاره او څرګنده خبره ده چې کله يو انقالبي روڼ . معلوم الحاله نوکرانو لخوا تر ليکنيز بريد الندې راغلی دی

اندی په جدي توګه په کار او مبارزې پيل کوي او يا د خپل مبارزاتي تاريخ په اډانه کې د تداوم لپاره ھڅه کوي، 

.  ھم ھلې ځلې کوي چې د بيالبيلو الرو چارو په کارولو سره، د ھغه د مبارزاتی فعاليت مخه ډب کړيدښمنان يې

ھغه کسان چې ورته د ھيواد استقالل او خپلواکي کوم ارزښت ونلري او د امپرياليستانو د غالمۍ په مارکيټ کې د 

اندي او مبارزين تر بريد الندې نيسي چې ځان پيريدنې لپاره په دوو پښنو ناست وي، داسې کسان لومړی ھغه روڼ 

د ھيواد د استقالل لپاره مبارزه کوي او د ښکيالک او استعمار ظلم او جنايت په ورځني توګه بربنډوي او ولسونه 

پيوستون او يووالي ته ھڅوي، څو د استقالل غوښتونکی غورځنګ ال پياوړي او پراخه شي او د ھيواد بدنامه او 

  .  په ګونډو کړيجنايتکاره دښمنان

د افغانستان د استقالل غوښتونکي غورځنګ داسې ډير انقالبي روڼ اندي او مبارزين لري چې خپل ټول توان او 

ځکه . انرژي د ھيواد د استقالل او خپلواکۍ په الره کې کاروي او په دې برخه کې د ھيڅ ډول قربانۍ نه ډډه نکوي

د ھيواد د استقالل او خالصون مبارزه له ھغو کړکيچونو او ستونزو دا انقالبي روڼ اندي په دې ښه پوھيږي چې 

سره سره دا » شپی پاڼو«ډکه ده چې ښايي يو انقالبي د ستونزو، ګواښونو، تورونو او د ليچنو مزدورانو د ننګينو 

  .الره په مقاومت ووھي او د يو سپيڅلي مبارز په توګه  د بريا بيرغ ورپوي

نو له ډلې څخه ھغه انسان دی چې د ناروغۍ او د تسليم غوښتونکي، منحرفينو او د تالي ښاغلی موسوي د دې مبارزي

ره سره د ھيواد استقالل او په دې الره کې مبارز د ټولو ارزښتونو س» سپکاوي«څټو نوکرانو د ګواښنې، تھديد او 

  .څخه لوړ ګڼي او د ھمدې لپاره تل ھڅه کوي چې د خپل ژوند ډيره برخه دې پرتمين ډګر ته بيله کړي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

زه باور لرم چې د ډارونو انسانانو ھيڅ ډول سپکاوی، د يو انقالبي پر مبارزاتي ژوند بريد او د ھغه د کورنۍ او 

دوستانو تحقيرولو،  د موسوي په شان د مبارز انسان د استقالل غوښتونې، مبارزې او د  زيارکښو انسانانو د 

ځکه کله چې يو انقالبي انسان د ھغو بی . ژغورنې په الره کې ھلې ځلې ال ګړندی کوي او دښمنان يې ال شرموي

ښمنانو په چوپړ کې له خيانت پرته بل کار نلري، په ننګه ليکوالو تر بريد الندې راځي چې شپه او ورځ د ولسونو د د

  .خپله څرګندوي چې د ھغه مبارزه اغيزناکه تمام شوی او ښايي دا مبارزه ال ګړندی او پياوړي کړي

موسوي په دې ښه پوھيږي چې ولې د ھغو کسانو تر بريد الندې راځي چې په يو ډول نه په  يو ډول د ښکيالک سره 

له الرې، دا مبارز ليکوال د انقياد غوښتونکو او تسليم طلبو » شپې پاڼې «کې ھم، خو نه د له دې مخ. اړيکې لري

عناصرو تر ليکنيز بريد الندې راغلی او بايد ھم راشي، ځکه کله چې د ھيواد د استقالل مبارزه پيليږي، د مبارزې 

ليم طلبه اړخ او دا ښکاره او جوته ده په  متن کې دوه اړخه سر راپورته کوي، يو استقالل غوښتونکی اړخ او بل تس

سره ، د  چې د دوې دوو تر منځ نه پخال کيدونکی جګړه پيليږي او بيا ھم څرګنده ده چې دا جګړه، د ټولو قربانيو

خو په دې منځ کې دردناکه خبره دا ده چې د ھغه چا تر بريد الندې راشي چې په ظاھره . استقالل په ګټه تماميږي

باطن کې دې دښمن وي، او دا ځل له بده مرغه زموږ دا مبارز د ھمداسې منافق انسان تر ليکنيز دې ملګرې خو په 

 له مخې نقاب څيروي چې دا وخت د ناملګريبريد الندې راغلی دی؛ که څه ھم دا بريد دردناکه دی، خو د ھغې 

  .ګوډاګيانو او ولس دښمنو عناصرو په چوپړ کې نڅيږي

يان وغاپي، د استقالل رښتيني کاروان مخ په وړاندې درومي او دا کاروان به تل ښاغلی موسوي، پريږده چې سپ

پريږده د ننګينو شپې پاڼو ليکواالنو انګوالوې پورته شي، ھغوې به د ذلت پرته . خپل سپيڅلي الرويان په ياد ولري

  .بل څه الس ته را نه وړي، د ھغوې انګوالوی زموږ د مبارزې فرياد ال پرتمينوي

  


