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میالدی ۲۱۰۲   جوالی  ۹   دنشر نیټه :    

 
 

 
  

جرګی مشرانو دولسی جرګی لوګراوکوچیا نو د  
مشرانوته پرانستی لیک اونورو غړو  

 

درنود ولس استازواومشرانوکه درانه  درته نه وایم وجدان  می نه منی که نه زما دقسم په لوی خدای 

 ٫ایمانداری  ٫غیرت  ٫شهامت  ٫ستاسی دولس هغه جهاد  ده .  څخه تللی خود ر)ج( وی چه درنښت 

خپله برخه  چه نن سبا   بهادری اودی موجوده حاالتو ته سخت حیران یمه ډیره دتعجب خبره خودا ده

داسی غواړی لکه چه  برخه  برخه ګونډی  وهلی خپل ه نشی غوښتلی جنایتکارانواودپردیوګمارلوموپ

( )ګیره  زما واک یی دمال هغه متلخیرات غواړی لکه             

 

 پرد یوګمارلود مجاهد ولس  لوګر د  در په یاد کړی .  دپلرونواو نیکونوتا ریخ  د رنوتاسی خپل تاریخ

یی  ورکړی دا خا وره ماتیڅخه نیولی ترانګلیسه  اوبیاهم ترپخوانی شوروی پوری اونه هیریدونکی 

توری به   چه وایی )  ی اوژغوری دلته هغه متل را په یا دیږ ژغورلیلګر و اشغاشوم وشغال وله هر

پکی  نشته  شک هغه پرونی غیرتی  بهادراومجاهد ولس دی  ولس به مصطفی وهی (  یالال وهی مړ

د خو ځای  پیدا شوی  . یکاستازواومشرانو په مګر     

   

 نو په کورو  ورځی دشپی او  یاستی په سیمه کی اشغالګرپوځونهتاسی نن ورځ ددی ولس استازی 

له ماشومان او تور سرونیولی تر سپین ږیرو او ځوانانو پوری شهیدا نوی له  یودبمبار وهی چاپی 

ځمکو اسناد له ځانه سره وړی ملی اردو............. یی هم  رو اسناد دټنو څخه نغد پیسی دمو کورو

  . ولیږل   کمیسیون پسیپاللو پر ځای  دسجاوند شهیدان هم کرزی د مخه یی نشی نیولی  ی تاید و

 

ډوب دکابل شهیدان یی  تر ستونی یو پیږندل شوی جنګساالردولسی جرګی غړی به جنایاتوکیمحقق 

.  یو مو به څرنګه وپالل په یاد  
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کاله یی وژنی یوه ( ۰۱بمباردوی  دا څه کم )داچه نن لوګری ته  طالب  مال  بنیاد ګرا او القاعده وایی 

داو بو او   دی بنیا دی پروژه لوګر کی  نه پلی کیږی دعا م المنفعه پروږو کاردهیواد  شمال کی  روان 

 ٫فاریاب   د )  دا بندونه یوازی  چه  سره الس لیک دهند هیواد   بندونو تړون( ۲۲بریښنا وزیر د )

شاګردانوڅخه ( ۰۱۱نو( والیتونو کی جوړ یږی دارزګان له والیته )بلخ او سمنګا ٫سر پل ٫جوزجان 

په خټه هزاره  اچه وزیر شول علت یی د ټول بریالی اعالن   ا زمو ینه واخستل شوه دپوهنتون لپاره 

وه   معیارونه یوازینی شرط هزاره بودن  اونوموړی سیمی سره تړاودرلوده بهرته دتعلیمی بورسونو

تاسی   پولیس دیوه ګوند او شخصی ګرځولی پرټول هیواد قبضه لګولی   دونکودیوی ولسوالی اوسی

   دخپلو شهیدانو او ولس حق نشی غوښتالی  ؟

  

دنوک او ووری   یو بل ته دلوګرولسونوپه پیړیو پیړیودوروڼوپه شان  یود بل په ګاونډ کی ژوند کړی

 او ژبه مطرح ندی اسال م  حیثیت لری نوک له ووری څخه نه بیلید ونکی دی خون شریکی لری قوم 

جمعیت  په   کسا نود  مطرح دی ځینی  د سیمی او هیواد ګټی  مطرح دیاو ښه ګاونډ توب لی روورو

 پرسرالنجی  ځمکو د  دخپلو شخصی شو مو مخو لپاره  مسا یلو ته قومی او ژبنی  لمسونه لوګر کی 

به داوی چه  رهښه اوګټو  مخ توری اوناکامی سره مخ شول د وی مګر  رامنځ ته کولوهڅی پیل کړی

اویا په فساد کی ډوب دی جرګی  تهشهری ستونزی ته ابرومندانه دحل لیاری ولټول شی که حکومت ن

( الردیحل لیاری  شته لکه هغه متل چه وایی)که غر جګ دی پرسر یی او نور ی د     

له تاریخی اثاروڅخه مو مخدوم رهین ایران ګمارلی داطالعاتو او کلتوروزیر ٫عینک  ٫لوګر دخروار 

په   لمړی کوی دعینک د مسوکان چه نړی ترټولوسترکان دی ددی معدن عایدات  ګټه پورته یشخص

مولویه   دا به  پروژوکی ولګوی که تاسوله حامد کرزی څخه هیله کوی او نورو لوګرکی په زیربنای

چه په ویش  دخپلو وروڼودغالووچه  شی پدی بریالی دخپل حکو مت ترپایه  که وی کرزی تیر وتنه 

او   دی  شریک  دتیلو په تړونونوکی  شمال کی د چینایانو سره  دتره دزامنوچه نه سره جوړیږی او

ریا وی  .دا به دنوموړی ستره ب دوستم ګلم جم یی هم د برخی دعوالری پریکړی وکړی    

 

دنورو قومونو سره په   اصلی او سیدونکی  ددی خاوری چه دهیواد په ګوټ ګوټ کی میشتکو چیان 

صحی   تعلیمی پیړی پیړی په بی سر پناهی  له  خوښه خوشحالی شپی او ورځی تیری کړی او تیروی

جایدادونه  اصلی  لوری دپلرونواو نیکونو  دبل  لوری ته  دی دا یوه محروم  نن  څخه  تر   خدمتونو

په زور سره ونیولی  بولی چه ځان یی دهزاره قوم استازی  دکرزی دوهم مرستیال کریم خلیلیاومالچر

په ډاګه شوی   پوری د کمیسیون پایلی ندی ترنن چه   یوکمیسیون ورته وټاکه  دفریب په خاطر کرزی

 کو چیانو ته  چه تیر شود وعدو  دا څو کاله   کولی  کار نشیهیڅ   اجازی  له  خلیلی  د کمیسیون بی 

   ځمکی ورکول کیږی پایلی څه شوی  ؟

  

) کوچی ها ازو   وایی  دجنایاتو سردار پرکوچیانو دتیلو زیون له الری داسی تبصری هم کوی محقق

نه بولی ن   نن محقق موافغانا  با جوړ است( مردم   طرف سرحد مویه حمله موکنه پس باجوړ موره

دی  ؟  ولی او دا ګناه دچا             

 کو چیانو دوطن پرسر معاملی ندی کړی بی خبره دی تیر شو چه نوموړی له تاریخه  که له تاریخه    

چیا ن د کو  په شان قاتالن او جا سوسان ندی کو چیانو د افغانا نو پرسرمیخو نه ندی  محقق او خلیلی 

کو چیانودافغانانو په ناموس تیری رسرد سرو غوړیوکړایی ندی خالی کړی هلی کوچیانود افغان پ ټکو

او...................ندی کړی   

د   جنا یتکاران  وی او دا  داکرزی خا ن  دی کستونه سی  ډی موجودی د ی  ترکله به موجود  اسناد 

ل دا ناصر خان وی نه محکمی ورځ راتلونکی ده که نن وی او که سبا لکه هغه متل چه وایی ) نه به ت

. به تل دا سرکی اوښان وی ( بیا به خپله ځانونه محکمه کوی         
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داړه  څو د  یوازی   مشر ندی ملت  د  کرزی مشرانو  غړواو قومی مشرانو جرګی   جرګی دولسی  

 ) چه تصمیم دبری داود خان  ویلی  پکاردی شهید  ګټولپاره کارکوی ټینګ عزمد هغود مشراومارانو

لمړی شرط دی( دلوګر ځوریدلی اوشهید پالونکی ولس دکوچیانود غصب شویوحقونو تعلیم  روغتیا 

اوزیر بنایی پروژو پکار اچولو  لپاره په ګډه مال وتړی کامیابی ستاسی دی کامیابی دحق دی هللا )ج( 

.دی حق طرفدار د    

 دسر لوړی یو موټی او ودان افغانستان په هیله

 په درنښت

«   احمدزی   »منصور        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 اصلی صفحه ته

www.said-afghani.org 

 

http://www.said-afghani.org/

