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  رار�ږي���ر�� ��و �ور 
  ���ن ��وال

  

�وا �� و�ل ��دل �� ��ر�� � ��رار�ږي. �� دې �و�وع �� ��� �� ���% $و و#ورو �� �و�� ورځ د وا!  ��دو �� ر�� �� ود ��ر�
ظره  ۍ�� $و ��ړ ���� ��� د ��� وا!  +وې وه، د ��ر����رو د �و ھ�واد د  ا!�.�دي او �����  ��رې�� � ��رار�ږي. �و ھ,� 

�  �ر��� ����2ږي.  ،رار�ږي�� �ظره ��م و�ړو و ��� دا ظر�� �� ��ر�� %� او ���0دو ��0و ��، د ھ,وی د ��رار  ���ر�

و د او ��ړ�و او ��8.ر ��ر�� د ډ�رو %وړو او ژورو $�� ��ر +وی دی. �� %� �وې �وا د دې ��ورې ا.�5و  ید ھ�واد %ر3و����
5� دي��ړو� �� و��ل ھ�واد او و%س د ���� %��ره ��رې ��ر��� او ا�5و%9 �ړې او ��ر $>� �� د 3;�9 او �د�ر93 د دې ، و #

دي. د%�� زه � 3واړم �� د ھ�واد د ��ر�� �و%و و��ړ%و او �و%و و�ر<و او �ورو ور=و �� �� �?.�5 �<ر�� �ړي �ورې ور=� ھم 
��0و $�� �ره اړود او دا �� ز�وږ د ��8.ر ��ر��  �� اړ��� %رياو و�ت  ��<ر� ،��وھ ېډ�رم، =�� دا ��ر �و#� ا+�ره و�ړ

  . و%م�اړ�ن � ھم ډ�ر ھ�وادوال �0 ��ر دی و =�� �� ��رار 

+وی دی. ��5 ��5 ړا� �� =واب ور�ول ��و� +وي �و �� ډ�ره �ړا����ر ��ر �� دې ��وره �� ��5و �ړاوو  �;���  �د ھ�واد د ��ر�
�وا  �5ورو�واو وطن =�ن �5ورو�و د $و ��� او ا�5و%9 �� ډ�ر ���زه  �ر0د�د ھ�واد د ����و ��� دا�� ھم ��ښ +وي دي ��  �%

�.ر =�ن �5ورو�و�5ورل +وي دي. دې ډول �� �رد�و او �Eر�و Fر �� �3ړه �ړ 9د 3;� و�=�� �5 �� ��� �� ��دی  ی�ور ز
 ���  را وړې ده.  �� ار�,�نو%س او ھ�واد �� �د�ر3� او �د

  :م� �و��دو و��5>دوه د د ھ�واد د ��8.ر ��ر�� �� ��راري ��0و �� %ړ  د%�� د

�� اK,�ن ا�ل او ��5وا�9  ��٢٨ ���+�� ��ل د ز�ري د  ١٢٩٨د ��5 �� ���ن �� �+رۍ د ا>ر�زي  L 5ت د �3زي ا��ن� ���و0و
��5وا�� اF;ن �ړه ��5و ز5�3و او دا �N%ت د ز�وږ د ھ�واد او و%س %��ره =واک ، و د ھ,� ��Eل ��ر ��0;�� د�0ن ا����8ر $�

� د =وان ې�ر �;ف د���� ��ل �ړر��د%� �5ت او دو%ت  9 ��وي ��5وا�د وړ � وه، و �� ز�وږ �E� �0 د دې د���و %��ره .
� ا!دا��ت � ���� ��ړ��و0و P�����ن �� ( او �رو#را�و� وو�ر��,Kرا�ط $�� د ا+ Q �� ��ر ور �� ډ�ر �وه ورو��� ���� �و%

 �د او #وډ �;  زا>ر�ا.5� د �; �� <��� �� ې اړود و =�� �� د ھ,� �ر وړادې �� �وط�و Qس �ورې �ړ. �� د وو)،���ب 
5� �5>رو �� د وي ��5واک دو%ت �ر وړادې +ور ��زار د �Nرت  ، د��دو� �وQی +و، دې #وډ �; +ور ��زار د �NرتN� او

د ھ,� ��Eل ��ر ړ�وال  �، =�� �� �ر +� �+ول . #وډ �; او �5>ري �� �ر ډ�ره �ر�ده �� ��5و �;وو �� �ر��%�ې� ��ل �ړ�د��
� �� د %ږ%� ��5 �5وه را�وري وQړه وه. �>ر�زي ا�� ا���0;�� ھ�واد �� +8ور او �وھ��� د ھ�واد او��دو��  ��,Kدان او ا��و

 ��و%� ��وه �ذھھم �و% �5� ا>ر�ز او و   وه،��5,��� �����ن �� �ر��%� �و#� �ر�� �و��. د  و�وQی +وو�راو �� دا�� �?��ل �
5� �5�F دې �روژې د��د �د�م �س �و%و %��ره �� �و  ��5� L ب��N  وم3ل د ډ�رو %ږو ھر �و 3وره �ړ، او دا =�� �� �� 

د <ورۍ د ���+��  ل�� ١٩٢٩د �� ����5 ��  لا����زا�و �� �دل �� �� ا>ر�ز دې ډ%>9 �� �را�رول ډ�ر �وړه ��رو� �ر �ره �ړ
�� ١٧  ����� ��نزي ا�3د  Lد نQ ظ�م  �ر �+رۍ�� ��Fرت دی. د �Uوط ې د وي ��5واک +وي ھ�واد د $   

د ھ�واد د �ره ��ون %ري  ٢٨ز�ري د ���+��  �� �دل �� د �ر ��Q +وې ��5وا�9 ورځ �� د �ر0د�د ھ�واد د ا.�5و ����و د 
و %��ره �وه %� و��ړه ډ�� ورځ د <+ن ��5وا�� د ور=� ��,Kو ا=ل ��ږي او د �و%و �� وطن ���� ���(%� �ده �ر�3 د  ي�ږ�#�ل �� 

=ل ��ږي). ���و ��رې %و�� د �وې �ر�� �� �و#� د �<�ھد�و د �ري $�� ورو��� د دې ور=� �ر =�ی د 2ور ا�م ورځ  L ب��N
 ���5��و %� ھ,و �ور ��ر�� اK,�ن در %ود، د او �Eم Uش ظ�م �� را �رزو%و �� �� ��ر Qس �8� ھ,� $وک �� د اK,�ن ��5واک 

  ��ږي. ور �� ��ل��ر#� �� د �و ��ر ���ن او $�� #�ل  و$Eر ��و 

 �0�� ��>� ��رار�ږي؟$��ر�  

� د �5ت %��ره د �5و او ز5�3و � د 3و�� �ود�� �ر �ره +وه. دا �ود���� Nر�ت د ��; ��5و د5�Qو %� ���2ور �� اود ��ل  ��١٣۵٧ 
� �;�ړې �� وار �ط� ظ�م او �Eر .�وړ � وه.  �5ت د دې ظ�م �ر وړادې ��$ون و�ړ او �5ت د و%�وو �� ��N.ره �� را3

�]  +ول، �� �� ����5 �� +وروي Pظ��� ��ری و�ړ. ھ�واد  �ر وږ�ز�� �,� ا��Nد د ����� �دا��5 �ر $  

0دو ر���$ون، د �5ت %� دې � ��$ون �� اړ +و. 5ري ���5ت �ر�� ��5� د ��ر �� $�ر او ���$5و ا�����Nو $��ړ�و او د =�و دا
 !ر���9ن �5ت $�� د K,ا�� �� �وړه #�� �ور�� �ړه او ھ,� دا �� �� �و%� ���� ��� ډ�ره #رو �ړ�و ھ,وی �Eر�و �د��و او ��0;ک 
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5� او ھم ��ل �و ړ�والاK,�ن �5ت $�� ��� =�5 ��ر��وې �وا د %� #ډوری <وړ �ړ �ر $و �� 3\ وا�و �ر  ��,Kت �ټ ���ل د ا��
  �ړي. 

ورې �دا�Q �5ره �� ا#��و ډ�� د ��5و #و%ورې �ل ور �ره و ��� دې ��ره %و�� �� د <>ړې �و %ورې ���� و �وړه  Q ر��� د�
��0;�� =وا�وو ��ل �ړۍ  �%�� د �� و ����ل.  و3وږ 3;��ن �0 و �زول او �� ډول ډول و�و ر�ھواره +وه. �� %و�� �� 3ر�

�دې �5ورل +وو ډ%>�و �� و%�ږداوه. �� �وه او ��ر �<�ھد، د +�Eداو �ردار او دا�� ور. �ول واک �� ھآ�ر، آ��ر، ��5>� �� �و#� 
�، �ل ��� �� �ور�و <>ړو �� %�ن و وھ�5. ���و%س �� %� ��ل واک او �و%و ا�,Kړ.   ا� ��  او ا�;�� UNوو $�� �� �ر

���ن �� د د�0ن ا.5� �و�� $� ده؟ �,Kواب ډ�ر =اوس �� ا ��� 3ر�� ��0;ک 3واړي �� ز�وږ �� ھ�واد دا دی او ھ,� رو�0
� دو��8ت $�� دې �� د <>ړې اور �ل و ���� او %� # �������ن $�� د ��ز د �وې ���� �� �و5و %� Qرې ا�,Kر %� ا�� �#

�5�5�.  . <>ړه �� �� دا�� ��� ژودۍ ����5 �� د <>ړې دواړهوا�%ورې د �طر_ د %و�� د ���ده #�و�� �و#� �� %و�� �� �ر�� ا
5� �ړۍ ��. د دې ��رې د  =�ن %��ره ھر %وری �� �� د �� او�� �ړې �ړي او 3واړي �Eر��ن او %� ھ,وی �ره �ړ%� دا�����ن و

� <>ړې  وره �� دوه ډو%� %و�� ��ل �ړې. �و د ھ�واد �� دا�ل �� د ���%?�و�0 �ر �ره �و%و %������ز�ږول او �ل %� �Eر $�� د �وې 
���ن �� �0 �� �,Kدا دواړه ډو%� ��رې �� ا .�5�روا� درز �� او �� �ر��%��وب �ر �� �� ��� د �Eر�و �ر�ډې ����� او ظ��� �دا

��%?�وو د ز�ږو%و� �5��  ��او را�=�� �و%و %��ره  دي. د دا��� ،��، �ذھ��، ژ����� `و �ر ���,Kو د اده.  ��� %�ن وھ�5��%?�و
  وړ ده.  ���5ر�%��ره د  �� ھ�دا �ر�� �� ز�� 

� ���0 ��رار�ږي. ھ,� ���0 او �د��� ��ر��د�ر93 ��ب +وي دی، �� ��5 ��� را ژودۍ او ����ل ��ږي  $Eرې �� د ھ�واد د�
� ��رار و�;ی +�. د ��� �� د �ر�� ور�� د ��ر��  �ړی�� ��5� L ب��N وم �� ا+�رهاو E$ ��;3ره �� د �د��� و�ړه د �� 

� �ړۍ او ډ%� د ��� �� ده او ��� ھم =� ��� ��� د دې ھ�a اK,�ن $��5� L ب��N� ويد��ر�� =��5 او� �او  �م +�.�ت ����
���� ھ�دا ��ر ��ره  �� و���ري وور��� �3وډۍ �� اراء +Eر دو%�� اFزاز د  ���ن ھډو�� �� ر��� او 3واړي �� د ھ,� ��ر�

� او ھ,� د �5>رو د <�دوو ��ورې �� �� ���و%��� ��5� L ب��N ت �ر �ره ��� ھم �ر �ره +و او د?%��و د ���,Kد ا ��+ ���
�ر �ره �ول د ظ��� او ����� اھداKو �ر $P �وه ��5 �و�� ھم ��ر د ��دو� وړ ده �� د دې �ړې.  ���� �0ی =�و#� �� ھ�دې 

 �� او دو%�.�=��� 3.ب ��ږي �� �وږ �ول د دا ډول ��5>و %ري او ھ,� دا �� �� �و =�ی �� د �ړو د 0�و%و %� Qرې +
     +�ھدان �و.

  دا و%�؟  

� د ھ,� ��Eل ددا ��  دی او ھ,�$ر#د ��� ھم د %�ر �� $�ر =واب ��5� L ب��N  او د ھ,� د��Nب L د  ز���9 ��دار او د او�
� ھم او د دوي د ��داراو �ر �` ډ�ر �+�رک#�و ��و د ���$5و او ���و ا�����Nو د دې +��. �و دا ��  #ډ ��,Kل د ا�E� �,او ھ

� او ز�وږ د �5ت او ھ�واد �ر �;ف �وړه او �روا #�� �ور�� �وي. د ھ,� ��Eل او اوس ��Eل ?�� ��0;ک او د ھ,� و�ران �$
����8ري �و�� ھم د اوږدې او #�� دا��� دي، و %� ھ�دې ا��5 ا �دی �� دو��9 �و!����8ر �طرح ��0;�� ��0;ک %��ره ھ���3 

��ل �د��و او ��ژدل +وو $Eرو او �ړ�و $�� ��ر ا�.?��  3;م�د��و او و%و %��ره �� د ھ�دې �� د �ر ��Q � �ودې #�� وي
 ر�ر ھ��5 دا �� و�ران ��  . ي��ږF وم اودې Nر�ت Q ول ھ���3 �و ��ر، �وي وان��� د و%�وو 3;�و%و او د ��0;ک 

و�ر، و�ر دی �� �� �پ ��� ھم ��� ��  هھ,� دا د هزړه �ورې د�و�وع  ��و%� %و�� �� �� �و��� دې  دی، �ر �ره �وي.�د�ت 
� . و ���د و%س %��ره د ��ژدو وړ وي� وي او �� �� را�تد ��وا�و او او��و 3;��و �ر �` �و��ر �وازې ھ�دو�ره دی �� ��وا

�و�e او او� ��� ��� د ا>ر�ز �� +5) او !�ره ���� �و3د�و �� �ر��� د واک �� #دۍ ��0ول +وي دي. �� B-52د (�ر��� و د ا
و ��� Q �ر ��وا د �5ت =�ل او %وټ ��Qن <�ري وي او د د) ��وري د �و%و او��و وا�B-52ھ�دا اوس د ( �اراو %� �ره %�ري +

�. وQھو ���0 �� �� �� ډو��د �5ت+   

�وا� ده او ھ,� دا �� د زاړه ر�� دې ور=و �� �وه ���� ډ�ره �وده  ��5� L ب��N وي� �5>ري 3واړي د ، ��5� L ب��N
��ورې +وي  (��دای ��ر �� $� +ی +�� او �� ) ��وا د �وې د و �زوي �� ھډو� ���5� L ب��N ودا#ري� �وم ���� ��

>رھ�ر  اراو �� د و�Kدارۍ �2وت وړادې �ړي.�د� �ور��5 �5وه ��5و �E %� و�ړي او�� ور �� ���0 د ھ�واد �� ورو �ر�و �� %�� 
��ن  ر��را L وم �3زي ا��نNد  ر>�ه ��د آرا+وي او ھ,� دا �� د �ر �� P    �ړی دی.<�د ھم �0 ا.�ف �;ف د �ل �� $

  <?� ده.�5� ره ��وه ��و��ر �ول ���ن او ر و�ده �� د 3;��و �ر �` �و��ر د دا ھم د ��دو� وړ 

د�0�ن وي ې درس ھم �روت دی، او ھ,� دا �� �5ت ���د ��ل زاړه او و�و ��ر �<ر�د اK,�ن و%س %��ره �ر $P د دې �و%و �و 
�  �ر �و%و �0 !��� دی. ��Nل ��ر��� ھر  .و �وھ�ږياو �و%و �ړاوو او د ھ,وی �� ���ر�و او Kر��وو  �ره �� �ر��5 او �0 �� و��ژ
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  ازادي او ��5وا�� ې ويژودۍ د

�   �ړه دې 3;�� او �5وا�


