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 هسره نوې خطرناکه لوب وهلمندیان له
  

 
د واک  تاقلی په تېرو پنځلسو کلونو زمونږ د دې هېواد لویه ستونزه همدا وه، چې اکثریت محروم او

، چې دې کړنې ډېر بدې پایلې هم لرلې. یوه ضروري خبره چې باید زه یې وکړم، لکېناست ۍګد پر
تناسب اسالمي، باور لرم او د افغانستان ټولو قومونو او په خپل  يیوال هغه دا چې د افغانستان په ملي

   انساني او افغاني ارزښتونو ته په یوه سترګه ګورم.
دا باید ومنو، چې یو شمېر کسان په شعوري ډول د افغانستان د لویو ګټو لپاره نه؛ بلکې د خپلو ګټو 
لپاره د نورو قومونو حقوق تر پښو الندې کوي. په دې وطن کې د ګډ ژوند لپاره د افغانستان ټول 

  .دا انصاف وکړي، چې تر خپل حق اضافه وانه خليقومونه باید 
سره شریکه ده، یو ځل اوازه سوه،  يدایکنډ په نامه یوه ولسوالي چې له «شناومی» په هلمند کې د

سوې ده. کله چې ما په هلمند کې دنده اجرا کوله، ما  همربوط چې دا ولسوالي په هلمند والیت پورې
   سره وه. يدایکنډ له يرهبر ولسوالي ټول تشکیل اوچې د دې ولسوالۍ معلومات وکړل، د دې 

سوې دي او  رسټېک ، چې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا پنځوس زره تذکرېيکیږ ویل يداس اوس
ده. د هلمند  طمربو شرایطو کې بیا دا خبرې پیل سوې دي، چې دا ولسوالي په هلمند پورې واوسنی په

لت په الس کې دي او د نورو ولسوالیو د ټولو شمالي ولسوالیو یوازې مرکزونه د دو
مېشت دي. که دا  هوروڼ ولسوالۍ کې زیاتره زمونږ هزاره شناومی پښتانه ده. په ياوسیدونک ټول
په هلمند کې وکارول سي، دا به د هلمند په حق کې لویه  ېرای ، چې د دې ولسوالۍيوس کار
  .وي يانصاف بې

په غزني کې هم را منځته سوه، چې هغه ستونزه تر  دغسې تېروتنه یوځل مخکې په تېرو ټاکنو کې
   دروازه یې تړلې ده. نکمیسیو د وانتخابات اوسه پورې نه ده حل سوې او حتی د

هم  نهلمندیا کوم، که د هلمند په حق کې دغه بې عدالتي ترسره سي، بیا نو غژ زه پر مرکزي حکومت
  .وانه خلي والریونون وسولییز دومره کمزوري نه دي، چې خپل حق په مدني مبارزه او

پر مظلومیت داللت  وستاس حق لپاره چپ پاتې کېدل عمشور کوم، چې د خپل غژ وهملندیان پر ټولو
 : يوای کوي او حضرت علي کرمه هللا وجه

 
  «.دی، چې د خپل حق غوښتنه نه سي کوالی هبدتر تر هغه ظالم هغه مظلوم»
  

 !په درنښت
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