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 بیا انسانان  و ناوړه ويـــش ورلــپل ډالرو پھ ××× بیاپردیو غالمان  پھ پردۍ کٻږدۍ کې ناست دي د

 

 
  

  ! رانو خویندو او ورو و
  

 د  ،ضد توکو پھ مخدره، دیموکراسي ،پرمخت ، انصاف د چې پوره کیږي یوه لسیزه نږدې دا ده

د  نعمتونو ه پورېزړ ھډٻرو پ او نورو پلو  تروریزم، روزنې او پالنې مماشو، تأمین حقونو د   و

ھمدلتھ  راواو تې خاوره پاکھ پھ غ ې زموږ بر ې بر ې امپریالیزم د پھ پلمھ او الس تھ راوړلو وٻشلو

  : تر سره کړې سره ډول وعدې یې پھ الندې یې سن ر ونیو او خپلې

  : انصاف
 د راتلونکي نسلونھ دي او ھم بھ چې ھم اوس محکوم بوت پر مخ او انصاف و داسې عدل اغل دې

اشرف  د اوس وشرماوه یې وایم چې انسانیت ووایي ډکې کړي لعنت بھ ورتھ تاریخ پا ې پرې

ولس لھ  افغان  سړي خورو زموږ مظلومدې  شک را ي د سړي فلسفھ معنوي لوړه پھ المخلوقات

ډٻر  پھ نو او جفاکارو لخوادروغج ھمدې د ھ ولس دریادوم کوم چېھغ،  ٻناوهتھ ک ناوې  خھ باران

 کفنکښدا الندې  چې ورسره وکړه داسې بې انصافي او و پل شو دې ظالمانو ولوبٻده چل او ھنر



تر  پسې ونازوي او ال نور بھ یې ھم پھ اوږو ورسپاره کړل ویې نازول ولس د جنایتکاران یې جن ي

 .قدرت دپھ قالینھ ک ٻنولي او ھم  مخالفت نن ور ې یې ھم د

  

     
  

 
 

  : مخت پر
ودانھ نھ  علمي موسسھ او پرمختیایي، داسې مھمھ تولیدي کومھ ې ھی ی پھ دې نږدې یوه لسیزه کې

خو ال اخوا  دا ضرفیتونھ اوچت کړي تولید وکړای شي او مسلکي روز ار ومومي، چې خل و تھ کړه

 جرمنیانو پھ ال د اوس ھم لوی تاالر ودان کړي چې یو دولتي شوای کړایدومره یې ھم ونھ  پرٻږدئ

  غاستو پھ وخت کې د ډزې یې پرې وکړې و غلول پسېپرون  ھلتھ یې ھم را  ولیږي ېکٻږدۍ ک

  : کړه چېو ناره کرزي

  دی؟؟ یتکرار کشٻنئ خیر او خیر ری بھ نھ پکشې وھئ

  ؟دی یتھ خیر او خیر ن دا بابا  پیدا کوي چې پو تنھ تھ دا خو سړي

  ؟ډاډه یې دا تھ ولې دومره

نظار شورا  د ډرامھ چې دغویي پھ اتمھ نٻ ھ کومھ ډول پھ وړم کال د ډزې وې او کھ ر تیا ددا 

فضل الرحمن  صرف رساوه ونھ زیان ھی  تھ کرزيخو یې  ھلتھ استخباراتي بانډ جوړه کړې وه

  . مکنی یې پھ نخ ھ کړی و

  : دیموکراسي
 شي کٻدای، لري حد نھ وکړ چې دومره جفا او جرم  سره بشریت  ول لھیې  ھ کېبرخ دې پھ

بیا  پیدا او لپاره مفھوم د دې یوه نوې کلیمھ پر  ای د  کلې کلیمې دیموکراسي د نسلونھ راتلونکي



دې جابرانو خپلو ، ډٻری خلک کرکھ لري اوس کلیمې  خھ دیموکراسي لھ د چې دا  کھ غوره کړي

 نامھ او تش پھ یو محکوم دیې  سقأو زامن د، ر  یټ کارونھ وکړلډٻ  رسٻدو لپاره د  ھتناولو موخو 

 یې  خھ مړو چینجیو د ډنډ لھ ھغو مانا مقننھ او عدلیھ قواوو ور ننیستل، ئیھپھ اجرا دولت پھ قالب کې

 زموږ د یې ډول ھمدې پھ بس صوصي او دولتي ملکیتونھ یې پرې لوټ کړلخ کړل جوړ  اماران

  و چې تر واغوستھ  وپ  او چپنھ ورکرزي تھ یې مال وتړي  تھ  و ج ړې را وپارولھ لس غوسھوا

تٻلو کمپن   د یونوکال د نھ وي او تباه کړیدرتھ ) تون قامـپ ( ستا غ تلی دا موجودیت کې مو ستا پھ

لھ رپٻدلې دا ب ژاړې او پھ بھ  ھریوه ست پھ ھمدا ډول ن ا کوې بھ تھ رسٻدلې نھ وي خپلو موخو تھ

 .شې مسعود پھ ډول بھ واولوزول او کھ نھ د را نھ شي ولس شک درباندېا ستر ھ بھ خاندې تر  و د

  

  
  

  : توکو لھ مین ھ وړل مخدره د
چې  دا الندې تصویر و ورئ مھرباني وکړئ دا دی غواړي خو ظاھره شرعھ دې وایي چې متل ھغھ

 مخدره ډالر د ملیارده شپٻتھ پن ھ ۶۵کې کم لھ کمھ  پھ کال اوس د دوی لھ برکتھ  یيدر  ھ تاسو تھ 

یې نړیوالې  نور افغان مافیا دا ملیاردهپن ھ  ۵ دی چې لھ ھغې جملې  خھ یې صرف توکو حاصل

  .چې کوي یې ده دوی مبارزه دا د لھ برکتھ ور ي پٻرن یانو مافیا تھ د

  

  
  

  :   و حقونھ د
دیرو پھ ھ یې او ھم ودونو پھ یې ھمچې  سره کړې تر وړ چارې تأسف د دې برخھ کې یې دومره پھ

 چې اوس وکارول پرې بمونھ داسې یې مو کېیپ تون مٻشتو س پھ ورن ولې پھ وینو ور جامې کې



 سرطان د بمونھ وورولي چې دې تر  ن  یې داسې راوړي د دنیا تھ معیوب بچیان زموږ خویندې

پھ  ینو دولتي  یو شمٻر ھغھ دالالنې یېور اخوا دې  خھ لھ دي ډول ډول ناروغي و ړو تھ پیدا شوې

 پھ نامھ لوٻدی والتش  ھسې والیتوب نھ شي کیافغان مٻرمنو استاز کورسیو سپرې کړې کومې چې د

   و حقونھ پھ دا الندې تصویرونو کې بھ تاسو د پر ای کړل   و حقونھ د چې موږ پرې غولوي

  .پخپلھ و ورئ چې  ھ ډول یې ورپوره کړل

  

  
 

  
  

  : ماشوم روزنھ او پالنھ
 ضعیفو اندامونو درانھ کارونھ کويپھ  نور ھم پسې پ ې لو ي شول وی لھ برکتھزموږ ماشومان د د

لھ ھغھ  ولھ    راوړي خویوه ما ام  د او پلرونو تھ میندو و خپلو معیوبو  تر یا سوال او  دائي کوي

 دا یو داړل کیږي او پھ خپل کور کې قتلیږيچاپې وھلې  یږي پھ سپ شپې پھ کورونو د یې سره سره

ھغو پلرونو فریاد  یو شمٻر د رادیو  خھ لھ آزادي د ھم باید زیاتھ کړم چې درۍ ور ې مخکې مې

 بمونھ پي شوي وو دا  ذریعھ پھ د امریکایي بمونو کروندو کې پھ ماشوم اوالدونھ کومو چې واورٻد د

  .دي ډول جوړ شوي وسائیلو پھ لوبو د د



  
  

  :  پل تروریزم
 لپاره او  وک یې ده، د ھ چا زٻږنده د چې تروریزم پھ دې اړوند تاسو پخپلھ قضاوت وکړئ

 ؟تمویلوي

 

  
 

  : نور نعمتونھ زړه پورې پھ
 یی خپل افغانان، مرستې او وسلې اخیستې لپاره لھ لویدی والو  خھ نجات د چې داسالم ھغو افغانانو

 خوار کړ  کھ ډیر لحاظ او فکري فزیکي ھٻواد پھ یې نتٻجھ کې ھپ چې ووژل تو ھ شمٻره بې پھ ھم

 ملي د دا ھغھ نعمتونھ ورتھ ورسٻدل چې تړلي ناست دي خپل ان ړ کې الس پھ ھالس خپلھ خو اوس لھ

چې لھ ثواب  خھ یې  وکړهیې اشتباه  دومره  د پردیو پھ الپو شاپو وغولٻدل دوی   و خیال یې نھ ساتھ

دا خبره بھ مې ترخھ وي خو    ې پر  ای زیان ورساوه الم مقدس دین تھ یې داس د عذاب زیات شو

سړی چې پھ موږ  حساب یو دجوړیږو او نھ پوھٻږو  حقیقت دی دا ھم حقیقت دی چې اوس ھم ال نھ

دا  نو بیا ولې لھ داسې نھ وي کھ شيپیدا ورتھ  خنډونھ کوم موزي لخوا کې را  وکیږي بیا لھ واره د

  مشر ونھ موند؟ موږ یو غ تلی یو سره سرهدومرو قربان



  
  

بې اھمیتي لپاره تش پھ نامھ بې حاصلھ  د تاریخي جر و چې اوس زموږ د یې دا بده خو لھ بدو 

 جن ي شووالړ  را د من کرزی ولسااو  ھٻوادچې  داپسې  یې بد نور ال ھغھ  خھبولي لھ  جر ې را

رادیو د  آزادي د نن مې ھمدارئیس و اکھ،  مدې جر ېھ تصابي تو ھ دنپھ ا یې رباني جنایتکار لوی

پھ  شپوند  رمھ باندې لٻوه پھ کرزي پرې وکړه چې نیوکھ  ر ند ډول پھ  آزادي پھ  پو پرو رام کې

  ؟او چٻرې افغاني جر ې چٻرې رباني، مقرر کړحیث 

 او  کٻالک ر تر  و پھ لوی الس ج ړه اوږده دي روان د سپکاوي لپاره قام مظلوم زموږ دا ھر ھ

 وک لھ کرزي  خھ توقع لري نو بس  چې کھ ال اوس ھم لنډه یې دا تھ پکې ورسیږي خپلو موخو

  .دې ھدایت ورتھ وکړيپاک خدای 

  

  ـې پالـــــيپرزوي   ــــــــــــ بل یو لــــــوړوي ×× راوړي ناورین لوی الس اوږدوي ج ړه پـھ

  موږ لـــــو وي ورو و قتلوي پــــھ ھـــــــــورو  ××  کٻالک رو نوی رسم نوې چارې  ورئ د

 

  
  

  : یادونــــــــــــــھ

  .کھ حوصلھ لرئ دا الندې مطلب ھم ولولئ

  

 مننھ

 



  .بدلولو وخت دی یابو د د

 شپږو میاشتو پھ اوږدو کې سقوط وکړي کرزي حکومت بھ د د

ولسمشر کرزي  چې د ویلیوه باوري سرچینھ چې تازه لھ امریکا را ر ٻدلې ده روھي ویبپا ې تھ و

  .راتلونکو شپږو میاشتو پھ اوږدو کې ړن  شي حکومت بھ د

باراک اوباما پھ  ډون ډٻری سیاستوال او د کان رس  کې د نوموړې سرچینھ زیاتوي چې پھ امریکا

کرزي پر کړنو او وړتیا بې باوره شوي دي کھ چٻرې د کرزي حکومت پھ راتلونکو  ډٻری غړي د

کې  چې اوباما بھ د ولسمشرۍ پھ راتلونکو  اکنو، ړن  نھ شو ددې مانا بھ دا ويشپږو میاشتو کې 

   . ان نھ کاندیدوي  کھ ھغھ مھال بھ یې د بریا چانس ھی  نھ وي

  : سرچینې روھي ویبپا ې تھ ووٻل

وضعیت پھ اړه خبرې  افغانستان د پھ پنتا ون کې یو لوړ پوړي چارواکي لھ افغان سرچینې سره د

 مشر جنرال مایوروف ھغھ وینا سرتٻرو د پخواني شوروي اتحاد د افغانستان کې یې د کولې او پھ

  .بدلولو وخت دی یابو د ورتھ تکرار کړه چې نور د

  ؟افغانستان راتلونکی یابو بھ  وک وي امریکایي چارواکي دا ونھ وٻلھ چې د

  لھ روھي ویبپا ې  خھ پھ ډٻره مننھ

  تصویرونھ د مختلفو خبری انترنیتی منابعو  خھ اخیستل شوی

  

  

www.esalat.org 

 

http://www.esalat.org

