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 مونهیسوله او تنظ
 

 کې موسم په يړاو د به ریشم ټغ انویوچک ونویمل دوه د وادیه د مخه، د دوړیجو له ۍرګقونسل د رانیا د کې انویبام په
 د ومتکح د بیص رزيک د. شول رهي لور په نديیکدا او انیبام د به لکت په لبندونویا د او واچول يړپ کې انوښاو په
 پورته ږغ خالف انویوچک د هګتو په احتجاج د رانوګبز او انویچ هډبان يیاځ وڅ وی ېچ ېو ېاشتیم ړۍلم فش او شک

 .دهیورس ته مشرانو اسيیس وحدت حزب د ایب او ماروکوپټ هکسو هکسو خبره .کړ
 خپل نارو روډی په پردي او خپل خپل، ېچ دا خو وو، الیمرست میدو ولسمشر د مهال هغه ليیخل اغليښ ېچ یدد سره
 .وه ېدلګیل پخاطر اعتراض د ېچ کړ دننه سر ته ېمیخ ېهغ یاځوی سره مشرانو نورو له قوم خپل د هم دوئ نو وي،

 ۍمشر د ګېجر ېېلو مشورتي د به ړینومو ېچ وه دا رنهګیان او ید سیرئ شورا د ېسول د اوس بیص ليیخل رګم
 .ويک ړمالت یېداع ېبرحق د ملت ولټ د لځ دا به یاځ په ېتنښغو د قوم يکړانځ وی د او يړت سر په شمله

 د هغه خو. ید ړیس ړېجو ېروغ د او ښېخو سوله وهی عتایطب محمد، نید ېحاج اغليښ ال،یمرست شورا د ېسول د
 او يیږدر سر په جټیس د به هغه ېچ وه دا خو تمه نو نهک ه،کړ بډ مخه یی اللچ ومک ېچ يګل نه پته خبره، انویورښپی
 والو ونګډ د ګېجر د به هکړیک ارمانو وګمریوانځ د عبدالحق دیشه او ریالقد عبد یحاج دیشه سترو دوو یغوند غره د

 زمري خهڅ پخوا له ال ورونه دوه دغه خو ل،کړ ړجو زمري وړربوک له نورو ېچ ده جوته ته ولوټ. رسوي ونوږغو تر
 .وو يړس ارک د او
 د وادیه د اسالمي تیجمع پرته، امارت لنک هځپن له جان طالب د وشول، الهک ۲۷ ید دا دوځیپرا را د بینج رکټاډ د

 کمبار (التفرقوا و عایجم باهلل واعتصموا)  د یی هډنټ په رغیب نیش د لري، کې الس پخپل برخه نهښغو کواځ او کوا
 دیشه د هک وه هښ به ومرهڅ. يکیږ بلل دیشه ېسول د رباني استاذ ولسمشر یپخوان وادیه د یی رټګبنس او ليیکل تیآ

 خيیتار دغه او تليک یوا نه هګستر په شیفرما او شینما د ته ګېجر ید پخاطر، نکیتس د روح د هغه د انویالرو استاذ
 . یوا کړی درنده اتهیز ال سره ونګډ پخپل یی هډغون

 ورځان ستر هغه یی يګ نماینده خپله ،ید رداکوا او حقدار مهین په مین ومتکح د والي وی ملي د ېچ عبدهللا عبدهللا اغليښ
 ته،کبر له سخاوت د انوډیاونګ مهربانه د. دهیښیبر تازه او تر هښ او یدلګیل کې خړا ڼیک په تاالر د ېچ وه یښېپر ته
 هللا تیآ یاغلښ بابته، له ېپوه او عمر ت،یشخص د خو نشته، ېمک انوګ هللا تیآ د اوس کې وطن په ږزمو ید رکش

َ  فَاتَّقُوا)  ېچ يیږپوه هښ یمعن په تیآ یدد او حساب کې وکخل شمار په وتوګ د نيمحس آصف  بَْینُِكم ذَاتَ  َوأَْصِلُحوا ّللاَّ
 بیص محسني د به سره ډېغون یلد ېچ نشول پوه کویڅه رګم( ئکړو سوله کې ونوځمن پخپلو او ئیږارډ و هللا له -
  وو؟ هڅ المل میتحر د

  جهادي نوو خپلو د ېچ هځک ید تیمجبور هغه د ونګډ نه بیص اتمر د :لیکول کې ریټوټ لپخپ فعال مدني وی پرون
 محقق اغليښ د فعال همدغه. يیږپوه هښ تال او سر په فرصتونو او استیس د هغه نو نهک ،یازارول شي نه هړز ارانوی

 ،یدکړی غني اشرف اغليښ یی تښنو او ده هګجر مشورتي هیلو موضوع ېچ ید یغل هځک محقق استاذ :يږاک هړا په
 .وو ړلو هرچا تر به ږغ هغه د ېچ نشته کش نو ،یوا رښکل د ونیفاطم د خبره یریچ هک
)  لیوو وميک واز په هښ کې هکمر ۍوروست ېوی په سره ونیزیلوټ له شمشاد د اریمتکح اغليښ مشر اسالمي حزب د
 اروپا او وټنا ا،یکامر هیکړپر دا او وه اوچته رهډی یېسو هل ومتکح د افغانستان د معاهده ېسول د سره اسالمي حزب له

 ېلوالټ ېهغ د مشر حزب د ېچ شول دلیول خو( می ممنون یی زه او کړی جرئت غني اشرف ېچ ومنم دیبا یول. دهکړی
 هکړو هڅه ولوک هیکپ د نظام هغه د یی نن او ېولک ېخبر ژبه بله په ورسره یی ېزیلس لورڅ ېچ کړو ړمالت نظر د
 .ېو ېولړغو ۍغال ېسر کې ګار په ته ده یی ځور په ونړت د ېسول د ېچ
 پرتله سره رزيک اغليښ ولسمشر پخواني د یی ایب او وروګو ته ایچوپت ولسمشرانو ویورستن دوو ستانکپا او رانیا د هک

 محمد دیس او نژاد احمدي رانیا د. يکیږ یاځوی نه لهیڅکه ېچ ید ورته ته وډنڅ دوو هغو سمندر د یی نټوا نو و،کړ
 او کړې ړېجو ېالځ له انونوځ کې فیارش منامهګ په خیتار د اوس زرداري، آصف او ړتار قیرف ستانکپا د او خاتمي
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 مطبوعاتي او سفرونه ،ېدنیل دومره کې لونوک وځپن رویت په ځېوای رزيک اغليښ خو. دي یولین یی ېروژ ګېونګ
 هغه هک وو کړی یی به خوند ومرهڅ نو. یند هم ګیپارسن هیکشر په یی ڼۍما داریپس او ګار د ېچ يکړور نفرانسونهک
 یخدا او یوا کړی ارهښکور سر ته تاالر ګېجر د کې بویش ویوروست په لپاره وګړی وڅ وی د سره ېچپن ېشن ېخپل د

 !وو؟ یشو زمزمه ورته به ریبکت ناره ومرهڅ او وو یشو نازول به وکچ کچ دوږاو ومرهڅ په ېچ زده
 مونویتنظ د او يکتونک ېپر یب یحت. وخته را زرغونه هیړژ یی نهمه نو وه، شنه یی اتمه او وه توره اوومه ثور د هک

 يړنومو. ید ړو شابسي د او ملي رغنده، یځدر افیس پوهاند اغليښ مشر، جهادي د ېچ ید آند یپد يکشنون مخالف
 رډی په هګجر مشورتي هیلو وړغ سوو دوو او زرو یدر ددغو سره کۍرځی او نهیس پراخه هښ په ېچ شول یوالکو

 ېچ يکړ اعالن یکل هیکړپر یداس بندونو شتویدرو د هګتو په اجماع ملي ېوی د کې یپا په او. يکړ اداره سره مهارت
 . وبلله نخچه عمل او ېنالرکړ د دولت خپل د هغه ولسمشر

 د کېبل نه مزوريک ه،ړجو روغه سره لوري مخالف له. ده ایتړا وهی او تنهښغو وهی ،ید باور وی ده، ضهیفر وهی سوله
 ېزیرکن الس د ېچ يړغوا ېناو هغه سوله. يیږبل یپر اور ېچ يځسو هغه هځکم هځک. ده هښن بهادري او شهامت

 تر یی ږغ پالر د ېچ يړغوا میتی هغه سوله. وي پروت کی دروازه په ته ور یی تابوت هیړم د او وي نه کېپا ال یی
 ېنازول ابا ابا د اهیګب سبا یی انیلمس ېچ يړغوا پالر وپيکړ مال او مور ېسر نیسپ هغه سوله. یدلیرس وي نه وږغو

 په. اريښک اجنبي ورته هم نن او باله پردو د هم پرون یی ګجن دا ېچ يړغوا کوڅ هغه سوله. اخلي ورته نومونه
 یی کوا ېچ ويک سانک هغه مخالفت ېسول د او لري تښارز ورته اراده ولس د ېچ ويک ارګنټی ګوڅ هغه سوله
 .وي کې ګجن په یی هګټ او یپرد
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