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۲۰/۰۶/۲۰۱۸                   محمد اقا کوچی

   

  ۲ د سولی کاروان
 

   

ړ ټول افغان ولس پوره پوره خبردي چی د هلمند اتالنو سیاسي گوندونو د توجو و ،دسیاست کونکو
  ورساوه :  کلیومتره منزل د روژی په مبارکه میاشت کې په پښو تر پالزمېني کابله سرته ۷۰۰

 

  پوښتنه ؟ دا ولسونو د کومې موخې له پاره دا لوی منزل پالن کړ ؟
 

  لو مالتړ وکړ؟ه ولسونو ددی ستر هدف د پېلی کوددی اتالنو سره په الر کې پرات
 

نو په الر کې پرتو خلکو ددوی هرکلی وکړ حتی   بی له شکه دا هدف پوره انساني، ملي وطني دی
داسی بېلگې په  د غزني والیت نجونو په ترانو ددوی د کاروان بدرگه سرته ورسوله.رنو دوستانو
کې وو هم دا ډول نړې کې هم سرته رسیدلي د چین په ولسي جمهوریت کې چی دیکتاتور رژیم په وا

الریون شوی چی په انقالب بدل شو ،په اروپایي هېوادو کې دا ډول بېلگې شته چی مثبتی پاېلی در 
  لودی .

 

تفاحوساتو کار   رژیم واکمني وه د شبرغان د گازو ،نفتو  د شاهي   چی زموږ په گران هېواد کې 
ا او صنفي غوښتنو له پاره الریون وکړ گرانو ، د ننگر هار د ناوی پراختېا کارگرانو تر کابله د رو

  خو په تاسف چی دوخت رژیم د الریون مشران وځپل زنداني کړل.
 

دا دسولی کاروان موخه د ټول ولس او سیاسي ملي مترقي گوندونو مالتړ ته اړتېا لري دا ځکه  
ې چی کاله اوږدې جگړی نور ولسونه دی ته اړ باسلي چی د جنگ په ټولو اړ خونو غږ کړ ۴۰ چی

االفغاني خبری پېل او جنگ ته د  جگړه ودروي سوله غوره کړي د پردیو الس وهنه بنده شي بین
پای ټکې کېښودل شي. اوس چی دسولی کاروان تر کابله رارسیدلی ټول ولسونه، سیاسي گوندونه 

  باید له خوبه را ویښ اوددوی مالتړ وکړي .
 

درنښت هېله کوم چی که غواړی سوله راشي ټول  په  څخه درنو دوستانو د قلم او خبرو شننونکو 
  ولس ارام شي وطن ښېرازی خواته گامونه واخلي همدا گز او همدا میدان .
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