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 ولي کندهار؟
 

لوی کندهار د شاهانو،امپراطورانو د میړاني اتلولۍ او سرښندني ټاټوبي دی کندهار د تاریخ په صفحو کي په زرینو 
 .کرښو ګڼي السته راوړنې او کارنامي لري

 

د افغانستان په پنځه زره کلن تاریخ کي لوی کندهار هغه حوزه ده چي اوسیدونکو یې خپل حضور فعال ښودلي او له 
دې ځایه یې پر نورو هیوادونو اوسیمو حکمرانۍ کړې چي خپل هویت او اتلولۍ یې ټولي نړۍ ته ثابته کړې ده چي 

 .لۍ میوندي او دې ته ورته نورو اتالنو یادونه دهښه بیلګي یې د لوی احمدشا بابا دوره،میرویس خان هوتک، مال
اوس خبر داده چي په همدي پال او هیله یو شمیرسیاسیونو،داحزابو مشران،په حکومت کي لوړپوړي او ټیټ پوړي 
چارواکو د ولسي جرګي غړیو،له دندې لیري سوي پخواني څیري را غونډ سوي تر څو له دې ځایه د حکومت د 

رګي را غوښتلو او پرحکومت د سیاسي فشار راوړلو له الري دا وښي چي دا حکومت راپرځولو، د لوي ج
ناکاره،ناتوانه،د خلګو د غوښتنو په پوره کولو کي پاتي راغلي او خپل سیاسي او ګوندي حضور او زور نړیوالي 

 .ټولني ته ثابت کړي
 

ي حکومت او نظام کي به ستونزي نه وي زه د اوسني حکومت پر یو شمیر کمزوریو سترګي نه پټوم او دا نه وایم چ
خو د داسي غونډو او سیاسي فشارونو سخت مخالیف یم چي د نظام او حکومت د راپرځولو هڅي پکي کیږي اود 

ځکه اوسنۍ وخت کي موږ ددې نظام  ،خپلو سیاسي او شخصي غوښتنو لپاره د هیواد ملي ارزښتنو ته زیان رسوي
صو او سیاسیونو نظر او اند دا وي چي دوی به تر اوسنۍ حکومت بل ښه حکومت بدیل نه لرو که د راغونډ سوو اشخا

جوړوي او د افغانستان د دایمي سولي او بقا لپاره به هڅي او کوښښونه کوي فکر نه کوم چي داسي څه دي وسي 
کړنو ښه خبر ځکه اوسنۍ غونډي راغلو اشخاصو ټولو هیوادوالو اوملت ته ازمایښت او امتحان ورکړي او د دوی له 

 .په تشو ژمنو نه تیروځي دي او نور دچا
 

باتور دوستم،عطا محمد نور،ظاهر قدیر، همایون همایون او نور د غونډي طرحه کوونکي به دا فکر کوي چي له 
کندهار به یې پیل ښه وي او خپل هدف ته به ځان رسوي دا دوی فکر او نظر دی ځکه دوی د شاهانو د ټاپوبی نوم 

ه تاریخ کي یې لوستلي خو ژوند یې پکي نه دی کړي له دوی سره د لوی کندهارد ځوانانو مالتړ نسته دلته اوریدلي پ
ملي یوالي د حکومت مالتړي دي او د سر په قمیت د خپل حکومت او نظام تر شاه والړ ديٍ او دا په  میشت قومونه د

سونو به همدا نظر وي دلوی کندهار ځوانان او دې معنا نه ده چي غونډه کندهارکي جوړیږي نو د لوی کندهار د ول
 .ولسونه ځانته خپله دیدګاه لري

 

زه وایم له دې خلګو سره که دافغانستان درغښت،اقتصادي پراختیا،رغوونې،دایمي سولي او ثبات فکر وي نو ددې 
فغانستان کي سمون او په ا پرځاي چي د حکومت د راپرځولو هڅه کوي له دې نظام او حکومت سره دي د چارو په

د پایداره حکومت د شتون په برخه کي الس په کار سي ځکه دا جوړ سوي ګوډ او مات نظام دافغانانو د قربانیو په 
تل موږ افغانان د داخلی کش مکشونو او کورنۍ جګړو ښکار سوې یو  ،پایله کي رامینځته سوي او جوړ سوي دی

ي دی نور بس دي راځئ ددې هیواد د جوړولو او نظام د او خپل هیواد مو په لوی الس د اور کندي ته غورځول
 .پیاوړي کولو په برخه کي سره یو سوو او اختالفاتو ته د پاي ټکی کښیږدو

 

په دې ورستیو کي د افغان حکومت السته راوړني او هڅي د افغانانو لپاره نه هیریدونکي دي غونډې پریږدی! د 
 .ه وکړئ غني د غني افغانستان کلکه اراده لرياوسنۍ ولسمشر سره د وطن په جوړولو کي مرست
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