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 .د لوګر وحشت پۀ غندلو او تسلیتونو نۀ جبرانیږي

 !ولسمشره
زموږ او ستا توپیر پۀ څۀ کې دی؟ تۀ هم دا پېښه غندې او موږ هم، مګر ستا مسؤولیت پۀ غندلو او تسلیتونو نۀ  

و سپاره، د پېښې عاملین او څرنګوالی ترې وغواړه. پۀ    خالصیږي، هغه پۀ خوب ویدۀ چارواکي دې د قانون منګلو ته
لوګر کې نۀ حکومت شته او نۀ هم امنیت، دا چې د ارګ پۀ لس کیلو مترۍ کې پروت والیت دی او تۀ تر ناخبره یې، نو  

  .بادغیس و هلمند خو دې سقوط وکړي
 !لوګریانو

مو ورته کول، اوس دې راشي لکه د نورو ولسونو   اوس مو هغه بېسواده او لیوني وکیالن چېرې دي چې کمپینونه به
  .استازي ستاسو حقوق دې هم لۀ حکومته وغواړي، دا حالت مو د بې اتفاقۍ پایله ده

ډېررر د افسوس ځای دی چې د لوګر یو تعلیم یافته ځوان او علمي کادر وینې چې د بېسواده وکیل او غلۀ تر شا روان وي  
الی درلودلی او ملي منافعو ته ژمن وی، نن به د تسلیتونو پر ځای چارواکي لۀ ستوني را  او ورته لکۍ ښوروي، کۀ مو یوو

 .نیولی او خپل حق به مو ترې غوښتی وی
اوس زما او ستا تسلیت نۀ کوم درد دوا کوي او نۀ یې هم حکومت اوري. پۀ لوګر کې نۀ دا لومړۍ پېښه ده او نۀ هم دا  

 .وخته دوام کوي چې سره یو نشئ وروستۍ کېدلی شي دا لړۍ به تر هغۀ
 !لوګریانو

ستاسو د بې اتفاقۍ لۀ امله حکومت خپل هغه مفسده، بې کاره او بېسواده چارواکي چې پۀ هېڅ بل والیت کې یې خلک نۀ  
مني پر تاسو ګوماري او پر تاسو حکومت کوي، لۀ ارسال جمال پرته زما پۀ یاد نۀ راځي چې مرکزي حکومت لوګر ته یو  

  .فیته چارواکی را لېږلی وي با ظر
همدارنګه د کرزي لۀ دویمې دورې را پۀ دیخوا تر ننه پورې ما د لوګر یو باسواده او د کار و زیار وکیل پۀ پارلمان کې  
ونۀ لیدۀ، تش پۀ نوم ځوانان پرېږده چې بېسواده، غلۀ او لیونیانو ته رایه ورکړي تر څو لوګر پرې اباد شي. اوس مو دا  

 .حال دی
 ناهلل و اناالیه راجعون ا

 درنښت! سیالنی
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