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                                 وی بګتی  تو لعنت دی پرتا  خټک اوپرتا        

یورند دفرضی اود تحمیلی کرښی  په هغه غاړه کی ما داسی نه ګڼل چی دډ     

س پوڅی ،چوپړ و ډارن ،  خودفروش  ال، بی همت  ، نه دومره بی غیرت پښتا

دپاره دپنجابی   ډی اویا دیوی مقام دالسته راوړلوچی دیوی مړی ډوذلیل اووسی 

منډی  حرام زاده  اوبیا  د سرتاج عزیز دا  دایری د انگریز صفتو  زو شادی با

تونولی ته په خپل پښ کړی او او مخکی له وخته زیږ کوچنی  ته  خپل سر ټیت 

  یی هغوی سره نی وروڼه چی د غااف  ل پناه راوړنکیسپک نظر وګوری او خپ

  او شریک  سره ....رواجونه او  –دودونه  –فرهنگ  –دین  –جومات  –وینه 

 خدمتی دخوش نو بیا نجاپ ک نظر وگوری اوبیا دپسپه  یوشان دی  هغوی ته 

خه ونه څ  دعالقو هغو  د  ګډوال  افغانی  چیری که  چی  ړیاعالن وک د پاره

کاشکی   –خه به وباسو څ منطقی  ل خپله   زوره هغوی مونږ به په  ی ځوو

ک پاودتاسو سولو   تاسو نا خوشحال خان او احمد شاه بابا ژوندی وای چی د

نه شرمیږی چی د ځپل  زرین  تاریخ  او  ولی  –وایی  ړیسرو  مخونه تور ک

دخپل دنیکونو او پلرونودغیرت اودهمت ځالنده  تاریخ  دڅو پنجابی  انګریزی  

آیا  -الهو کويسره   ره په اوبوکی  پا د  تلو خوندی سا نو دګټو د حرامزاده ګا

راخاندی چی ګوره دا بغیرت ځنی ځنی   نجابی واکمنان نه پرتاسو باندی همغه پ

 -نوکری کوی    زمونږ  سره لرلو   په ته چی دیوی وړه مقام  پښتنو اوبلوچانو

اوهغه    قصه می په یاد رِاغیسترګو حال   دلته دپاچا خان خدای بځښلی هغه د

ان  اخچ پا د کاله دمخه په جال ل آباد کی( ۰۴)ی یوه ورځ مازدیګری تقریبْا داچ

دباغ په دیره کی  دڅو نورو  منورو خلکو سره نا ست  اوم   چي په دی وخت 

هغه غاړی  د  کرښی  تحملی ډیورند د کی  یوه ډله  لیکواالن او خبرنګاران  د

دیری  څخه  دپاچاخان  دیری ته  راغی او وروسته له روغبړ څخه دپاچاخان د

باندی   کاکا  حمد پاچا خان پر ا   وستهیوه شیبه ور  -ست   په کټونو کی کیښنا

خان عبدالغفارخان خان کاکا احمداحمد خانه دغه خلک څوک دی اوویل غږوکړ



غواړی چی   –نګاران دی   او خبر  لیکواالن  ته وویل چی دوی  دهغه غاړی

دا خبره واورید نو په   اخانکله چی پاچ -مرکه اومصاحبه وکړی تاسی سره   د

چی تاسی می همدلته هم : سره دغه راغلی لیکوالو ته وویل ډیر قهر او غضب 

تاسی دآزادی دالسته   ورځی د خپل ژوند ښه  نه پریږدی چی آرام اووسم  ما د

کلونه کلونه دپنجابیانو په  جیلونو کی می  راوړلو دپاره  په مبارزه کی تیرکړل

وټکول   می ونه ځنځیر و ددروازو سو دپلرونو دکورون تا اود ژوند ترسره کړ 

سو په  ستا چی د وترڅ  کړی  ښتنو  راځی   ځما مال ټینګ چی آی غیرتمنو پ

د  شمشا بیرق د آزادی  پښتونو د مالتړ سره دخپل  قوم آزادی تر السه کړم اود

هغوی ځما ننګه ونکړ  تاسف ځای دادی چی  مګر د ودروم  دغره په سر کی  

وغورځول    ن نو په چوپړ کی  ځا ایب د راشن په اخیستو سره دپنجااود پیسو او

تاسو کی   په  داچی  نو په دی لحاظ سره زه تاسو ته داسی را څرګندوم  اوهغه

له موقع   چی   شان  غواړی  په  خپل پلرونو اولکه د  هم غیرت اوهمت نشته

همدا   تاسی   متی وکړی پاره خوش خد نو د ایب پنجا  څخه ګټه پورته کړی اود

بیا   شه  چی  رنګ مو ورک – اوس ځما له دیری څخه زر پښی سپکی کړی 

ځان   ری سرکا بلوچو  او د نخواه  خییبر پښتو هوکی د.   دی خواته را نشي 

اصاْل نه  پلورنکو  تاسی څخه حق لری چی  ځان خټک یا بګتی بولی تاسی خو

سه لیس  کا  هغه  زیدروا تاسی دسرتاج عزیز د –ښتون یاستی اونه هم بلوڅ پ

په دی فکر   ولی تاسی  –ست چی پرخپل قام باندی ملنډی وهی  همت  یای اوب

خ او نام وننګ یو ژوند اوغیرتمن  یتار لته د خو د چی مونږ   کی نه راولویږی

وروڼو   ره دخبل راغلی  افغانی خپل آزادی او سرلوړی دپا د قوم یاستو  ولی 

ولی تا سی .  پنجا بی  واکمنانو  ته نه رااړو  دغه   هټوپک خول سره په ګډه د

غیرته قوم  دتاریخ نه عبرت نه اخلی   ایا نن په نړی کی لکه تاسی غوندی بی

ځای شو  تاسی  په  یو نو سره ا می ویتناسره یوځای شو  المانانو  –شتون لری 

اما  موشکست ورکړ انګریزانو ته  تاریخ کی هغه یواځنی  قوم ویی  کوم چی 

انترنیت کی د خیبر   په   ما –اوس تاسی دانګریز دنوکرانو نوکر شوی یاست 

پښتونخواه اودبلوچی  دواکمن بګتی په نامه یو اعالن واورید اوهغه داچی  باید 

اوکه چیری    افغانی ګډوال زمونږ له سیمی څخه بیرته افغانستان ته ګډه وکړی

 اواو اخپل سیم څخه  شړو    واو کډه ونکړی نو مونږ دغه کډوال په زوره له

نو دلته بی ځایه نه  -څه شو ستاسو ملیمه پالنی   -څه شو ستاسی  پښتونولی  



په اخر  –جا بیانو نوکران او الس پوڅی  ونه   ګڼو پن سی ته  د کاری چی تاښ

کی داسی  وایم  چی هیڅ  یوقدرت  نشی کوالی چی د دیورند د فرضی کرښی 

هغه  ورځ لیری  نه ښکاری  –ی پښتا نه سره بیل کړی دی غاړی اودهغه غاړ

کوم چی د غه فرضی کرښه  له مینځه الړنشی او دکرښی دواړه غاړی پښتا نه 

.                                                       سره  یوځای نشی لکه هغسی چی وایی اوبو په ډانګ سره نه بیلږی 

      ۶۱۱۲-۷-۱په درناوی      --------------------------------


