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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

۱۰/۶۱۰۲/ ۱۰                    تاند

        

 د جنرال دوستم پلویان وایي پرې به نه ږدي

 چې د شهرآرا تپه د سقاو د زوی په جسد چټله شي
 

 
 

بچه سقاو مشهور دی پلویان غواړي چې د هغه ټه د حبیب هللا کلکاني چې په یمه ن۱۱نن د سنبلې د میاشتې په  –تاند 

جسد له کوم بل ځای څخه راوباسي او د کابل ښار په شهر آرا تپه کې خاورو ته وسپاري، خو د هغوی دغه کار د 

 رولی دی.حساسیت راپا ازبکانو او ترکمنانوافغانستان د دوه نورو قومونو 

حبیب هللا کلکاني چې د افغانانو په منځ کې د غله او قطاع الطریق په نومونو مشهور دی د انګرېزانو په مالي او تسلیحاتي 

د امان هللا خان غازي د مترقي نظام په مقابل کې راپورته شو او هغه یې مجبور کړ چې واک پرېږدي، خو  مرسته

 نیول شو او په کابل کې په دار وځړول شو.وروسته د غازي محمدنادرخان له خوا و

ولسمشره د بچه سقاو د رسمي تدوفین په اړه د فرمان غوښتنه وکړه خو ویل کیږي چې ولسمشر   د بچه سقاو پلویانو له 

 اشرف غني د داسې فرمان صادرولو ته تیار نشو.

ن یې غواړي چې د هغه جسد د کابل ښار د نن/ پنجشنبه/ د کلکاني د بیا خاورو ته سپارلو ورځ ټاکل شوې ده او پلویا

شهر آرا په تپه خاورو ته وسپاري خو د افغانستان د دوه نورو قومونو ازبکانو او ترکمنانو له خوا د هغوی د دغه کار 

 د مخنیوي ګواښ شوی دی.

ې له شهرآرا د هغد کابل »سبوکپاڼه کې پاڼه لیکلي چې، یر محمد رحمان اوغلي په خپله فرداد ازبکانو یوه استازي س

ټولې ویجاړتیا سره سره د بابریانو یو لوی یادګار دی. د بابریانو تاریخي اثار لکه څنګه چې د تورکانو د ویاړلي قوم 

 «تاریخ دی په عین شکل د افغانستان د تاریخ او فرهنګ یوه برخه جوړوي.

 ر شوي تاریخ راژوندي کوونکي دې هڅه نه کوي چې د نورو دښمنۍ راوپاروي.یلیکلي چې، د یوه هسردار اوغلي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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