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 خواخوږی پیغام د
 
 

د روان کال د جوالی د میاشتې د اولسمې نی ې د ما ام    
پھ وخت مې دا زړه ب نوونکی خبر تر غوږ شھ چې د 

پھ ولسی جر ھ کې د ارز ان د خلکو استازی افغانستان 
ارز ان د وتلی  محمدھاشم وطنوال د ولسمشر کرزی د سالکار د

 ای د ھیواد او خلکو د  جان محمدخان سره یو قومی مشر
 .د منانو لھ خوا پھ شھادت ورسول شول

 ې نھ یوا ې د غ تلی او زړور وطنوال پیدغې خون ی    
ھغھ پتمنھ کورن او  او د زړه لھ خوز تھ ودراوهمھربانھ 

، د ارز ان شریف خلک او د اروا اد پھ زر ونو نور خپلوان
، بلکې د ، مل ری او ھمسن ران یې ویرجن ک لدوستان

افغانستان د تاریخی د منانو تورې او کرکجنې  یرې یې یو 
 ل بیا را بربن ې او د ھغوی پھ وړاندې یې زمون  د 

 .ه ھم راوپارولھوطنپالو خلکو کرکھ او غوسھ نور
،  ولنیز اروا اد محمد ھاشم وطنوال یو پیاوړی سیاسی   

او صادق سیاستوال  زړور مبارز، د مھربانھ زړه   تن شخصیت
وو او د خپل آ اھانھ سیاسی ژوند تر وروستیو شیبو د سولې 

 ولنیز عدالت او د ھیواد د  –، ملی ، دموکراس آزادۍ
او  ولنیز پرمختګ او ملی یووالی د  ین  ت لھ اقتصادی 

پاره یې پھ پرلپسې تو ھ مبارزه کولھ او پھ دغھ سختھ خو 
، شکنجې او مھاجرتونھ لھ ویاړه ډکھ مبارزه کې یې جیلونھ

 .، خو اراده یې کمزورې نھ شوهوزغمل
دغھ  زه پھ داسې حال کې چې د ھیواد او خلکو د د منانو   

، پوره باور لرم چې افغان کلکھ غندمعمل پھ خایینانھ 
وطنپالونکی بھ د وطنوال آرمان چې ھغھ د وطن د ملیونو 



 

 

، پھ دموکراس  والړ خلکو آرمان ھم دی او ھغھ د سولھ ایز
، پھ پوره او پیاوړی او خپلواک افغانستان جوړول دی

او د ھیواد د تاریخی د منانو .می انې سره سر تھ ورسوی
 .شوم نیتونھ بھ خاورې ایرې ک ی ناولی خوبونھ او

، پتمنې زه پھ دې غمجنو شیبو کې د ھغھ درنې کورن    
، قسیم ،نعیم: زامنو، نازنینو لور انو او نازولو رمنېیم

او نسیم او د افغانستان د واحد  وند مشرتابھ ھیأت او 
، ، دوستانو، د اروا اد وطنوال  ولو خپلوانو ولو غ و

د ھیواد د روشنفکری غورزنګ الرویانو تھ ھمسن رانو او 
خپلھ ژوره خواشینی  ر ندوم او ھغھ اروا اد تھ د لوړو 

 .جنتونو ھیلھ کوم
 

  !دې  اده وی حاروا

 


