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  ١از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  م٢٢/٠٧/٢٠٠٩              ی  يوسفزک ااجمل
 

 ! يوسفزي ال کوم مشر نلري
 
 بر  ديو سفزيو د درانه  ن تر لونوې  ختنو د نورو  درنو پې  چدلې مو واورې کڅ خبرونو په تراکنيزود 

 ! اعالن  که او ه نوماندانو  په ننينو د    هم دخپل قوم  مالتاغليو رېيوشم

 او د تاريخ ٠ رخي) هري (لې او لې  التر اوسه په خولډ يز  په بنسې او برياوې ژوند،ستونزتنو د پ همه که

 او لې د خې يعن٠ یاکل ولس برخليک پخپله نيې او د خپل موادې هران د وکې پرلونوې د همدغو خې کدوږپه او

 ٠ی دی ستر رسالت تر سره کولو تر ېالن  او پتپې ساتنوادې د هې يې  کن او غورټ په چوکالې

 زي او ل،ې دجغرافيي له پلوه د هر خولډ نرخ او دود  او همدا بر ، د هر ې راهيسيوې ،پيوې له  پې کوادې هران په

 ٠  ، سيمه ، ولسوالي او واليات معلوم ديبر

 نه  کابل ته  د ې د سيمغ مرړې ميرزا الغ بيک د کندهار د ارغستان د غوېکالونو ک )١٤٩٠-١٤٨٠( په  ې چکله

 ې  ، نو له هماغل کرې تغهې  له تې کڅ مليمستيا په ترې لوېتنه مشران د يو) ٩٠٠( مقتدرو يوسفزيو دليوېدېرا ل

 ران بيا د اوسني ې تر ننه يې چ٠ خورور او دانه   وانه   شولې امیدلې لکه شکبر یلړ او ويای  دغه لوېور

 ٠ او نرخ ولري سر راپورته نه که خپله  تيې چبر ی د يو لو نهېن ېافغانستان  د کوم

 ،جغرافيي ،نرخ ،نوا او د خپل واک او ې ،سيمېمک ې من حيث قوم  د خپلولډ وليز کوم يوسفزي په ې مهال چاوس

من  ې يوسفزي دي ، چشتې مې کړ او باجونوره،مل په  سوات،دير،منتونخوا پې د لرېاختيار خاوندان دي يواز

 ٠ شيی کوالېکې  پررې د نورو قومونو په هړحيث قوم دخپل برخليک په ا

 ،پرته د   یتر سره ک) کا( ما ې کڅ کالو په ترو  د هړ  په اياي ،یا دبر ړې دنوموې چنهې او نه پلکومه

 یلړ دغه وياېونه موند چ ولسوالي او واليت ما ېنه بله داس) رخ(  له رد هرات، غور او د لو)جوند(بادغيس  له 

 ٠ من حيث يو قوم ،قومي شتون ولريې پکې دبر

 نه د  او ولسوالې سيمې د يوې ، چل راپيدا کې قوم دا ننني مشران له کومليړ زما دغه وياې  چمې اوس نه پوهزه

 ٠ اعالنوي يوسفزيو په استازيتوب  له يوه نومانده  خپل مالتونو او زرونوسل

 ر م٠ی نوماند او کانديد ته ورکې خوې خپله رايه د خپلې حق لري چی هر سې له مخونو د بنس ديموکراسد

 ٠ي د بل په رايه  خپله چاره او تجارت وکې نلري چوکدا حق هي

 په قومي ې چايي ، نه ی دې سترې او پی ال هم  نالوستېک%) ٨٠( له بده مرغه  اتيا په سلوې ولس چینې مږزمو

 يوه  ې او اراده  داسه  په اصطالح د قومي مشر په خوې يې په پايله کې چ٠ شيیا رايسار کې او تغافل کونونن

 بوې  پدغو باريکو شې ولري او نه به يتياړ  و نه به پخپله د واکمنې ته شي ، چ او نا اهله  منتخبه اداره رامنهړناو

 ٠ ولس د بيا زغم تاب ولريېک

 نه ده ي وکې په استازيتوب معامل کورنې د خپلې ده تر ل او يا لان د خپل ېيله کوم  چ هو قومي سولو له زه

  ٠ په استازيتوببر ول

 پای

  


