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   !نماينده ګانووروڼو، خويندو، د افغانستان د خلکو محترمو 
زموږ د آزاد، مستقل او واحد وطن او د افغانستان د زيارايستونکو انقالبی او 

  !قهرمانو خلکو په نوم
ه او پرتمينه تاريخی پيښه، د وطن د د افغانستان د خلکو لويه جرګه، دغه ستر

  .تاريخ په يوه حساسه انقالبی شيبه کی پيل کوو
  غوره سنت او زموږ د اتحادد جرګو عالی عنعنه زموږ د پلرونو او نيکونو د 

دناستوخلکوپه پرله پسی دالسونوپه  (. ميراث دیارزښتمندشهيدانو او غازيانو 
 مرګ او ژوند سوال،  هر وخت چه د وطن د)تکهولو اوچک چکوسره

استقالل، ملی حاکميت، د ځمکی تماميت، د شرف او ناموس، آزادی، د وطن 
 دښمنانو او داخلی خاينانو په مقابل د خارجی اتحاد ملی و خلکو او د افغانافتخار

 سره وروڼو مليتونو  دکی مطرح شوی دی، هماغه وخت زموږ د واحد وطن
او زيار او کار ځامن سره را ټول شوي قومونو او قبايلو مشران، سپين ږيری 

او د تيري کوونکی استعمارګر دښمن په مقابل کې د  وطن د حيثيت، شرف، 
، سولی او امنيت په باره سرنوشتآزادی او خپلواکی څخه دفاع کوي، د وطن د 

  . کې تصميم نيولي دي
نن تاريخ دغه لويه او درنه وظيفه ستاسی د وطن زيارايستوونکو ځامنو په 

ړاندی ستاسی مشرانو روحانيونو، سپين ږيرو او د افغانستان د خلکو د با  و
  . مخ ته ددی انقالبی لويی جرګی مخ ته ايښی دینماينده ګانواعتباره 

دښمن د وطن په پاکه خاوره تيری کړی او نا اعالن شوی جنګ يی پری ټپلی 
زموږ وطن د ځينو مزدور او وطن ته خاينو عناصرو په اجير کولو سره . دی

ورانه وي، زموږ پلرونه، ميندی، وروڼه، خويندی او ماشومان وژنی او زموږ 
د خلکو د ژوند او کار سوله ايزه فضا خرابه وي او د افغانستان د خلکو د 

 ګرځې او زموږ د هيواد د مانع او نيکمرغی او برادریيووالی، برابری 
په داسی .  اقتصادی ترقی او سمسورتيا مخه نيسی-اجتماعی سريعپرمختګ او 

شرايطو کې بايد څه وکړو؟ څه وکړو؟ آيا ُچپ او بی توپيره پاته شو؟ او بی 



ننګی ومنو؟ او يا د خپلو ننګياليو نيکونو په شان د مکار او متجاوز دښمن په 
دناستوخلکوپه پرله پسی دالسونوپه تکهولو اوچک (مقابل کی را پاڅيږو 

او د لويشت لويشت خاوری، شرف، ناموس او د وطن له حيثيت نه ) چکوسره
دفاع وکړو؟ څه وکړو؟ او دا خپل ستم ځپلی افغانستان په آباد، سوکاله، 

  .پرمختللی او عزتمند وطن بدل کړو او رنځيدلی افغان خلک نيکمرغه کړو
د وطن تاريخ او راتلونکی ځامن به هيڅکله په دی امر کې زموږ غفلت او 

دناستوخلکوپه پرله پسی دالسونوپه تکهولو اوچک . (ل انګاری و نه بخښیسه
  )چکوسره

پريږدي چه د باتورو، انقالبی او آزادو افغانانو اوچت ږغ او د توری شړنګ 
دناستوخلکوپه پرله پسی دالسونوپه . (يو ځل بيا د دښمنانو زړونه وچوی

  )تکهولو اوچک چکوسره
افغانان د خپلو پلرونو رسم او دود نه دی پريږدي چه دښمنان و پوهيږی چه 

  ./هير کړي 
، مستقل وطن او داخلی دښمنان پوه شي چه زموږ د واحد خارجیپريږدي 

 او برادریافغانستان ټول اوسيدونکی وروڼه خلک د سولی، واقعی آزادی، 
برابری، ترقی او نيکمرغی په خاطر لکه فوالدی سوک، واحد او خلل نه 

دناستوخلکوپه پرله پسی دالسونوپه تکهولو . ( او پرمخ ځېمنونکی اراده لری
  )اوچک چکوسره
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