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 ۰۲/۰۶/۲۰۱۸                   محمد اقا کوچی

       

 بسم هللا الرحم الرحیم
 

 د
 

 سولی کاروان
 

د ټولو خواوو یې د سولی کول  ې،ودرول ېد هلیمند باتور ولسونو د میاشتو راهیسې د پرلټ خون
والیاتو کې  په ټول هېواد کې له مالتړ نه برخوداره شوی چی په زیات شمېرې خون وغوښتل دا پرلت

 .پرلت خونو ته والړی دېنخوی ېافغان سوله خوښونکو میند
 

سولی بریالی کاروان له هلمنده  اوس دا د .تر زیات وخت د سولی له پاره لوږه تنده وزغملهیې هلته 
نن تر  ،هلهوو یې ه مصافهرتوږي تږي په سونو کیلو م ،د پښو تڼاکې ،کوي سفر تر کابله په پښو

  .راورسیدل  غزني والیت
 

دی اوس به ژر  دا .دوی سره ملگري شول د مالتړ وکړ او  په سلگونو ولسونویې کې نور  په الر
، چارواکي د ولس استازي چپ سیاسي گوندونه ـرخو په تاسف یو شمی ؛پالزمېنې کابل ته راورسیږي

  .ناست ننداری کوي
 

تامین  د سولی د ثان بولي اوني واریده چی ټول هغه گوندونه چی ځانونه د ملت رښت په کار خو دا
که ولسونه او  ،د ټول ولس زور د هللا زوردی دی کاروان سره مل شي او د ،له پاره شعار ورکوي

د بی ځایه  ،او ملت جوړیږي ملي یوالی ،سوله راځي ،دوی مالتړ وکړي سیاسیون په یوه ملي اواز د
  .وژنو مخه نیول کیږي

 

دا  ؟دی کاروان مالتړي ز دپه دی روژه په خوله په سونو کلیو متر سفر کې کوم باتور او کوم مبار
  .دا کاروان به د تاریخ زرینه پاڼه ولیکي دا به بریاته ورسېږي ،کاروان ساده نه دی

 

 انشاهلل
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