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ن                                                                                                          هاري     ٢٦/ ٠٥/ ٢٠٠٩      واشنگ
  

  د کندهار بې فرهنگه چارواکي
  

ي   په ژړا باندي چا ندي، سرې ما ابادي ک
ييې پرو باندي چا ندي، ميپه    ۍ ازادي ک

نگ تو او توره، ستا د سرې ویني غور   دا ستا زور پ
کاري بدرنگ وانه ډېر  ي شي،  کلى سر دي    چي دا 
  ستا دا الس د قسمت الس دي، ورانول جوړول دوى کا
ول دوى کا ې اجل دى، ورکول سو   ستا په سترگو ک

تون د بچو ننگ يه دنيا ته، د پ ه و   پا
ه واوروه شغال ت   )غني(ه، د ویستلو تورو شرنگ   پا

  
ولني مشر عبداالحمد محمدیار، د کندهار د پوهنتون محصلين يد کندهار د انار گل په مشاعره کي د ب نوا  فرهنگي 

عزت اهللا اميد، او غالم محمد حميدي، او نورو ليکواالنو وهل او سپکاوى په حقيقت کي افغاني فرهنگ او ثقافت ته 
مرگند اهانت او سپک ، بې یبر وحشيانه انو باندييوه رسمي مجلس کي د کندهار پر فرهنګیپه .  اوىگ د د بې فرهنګ

ند عال ر په یوه .  او د خداى لعنت پر وایم.د کندهار د چارواکو دا عمل په کلکه غندم.  بولممیسوادۍ، او خرتوب 
ه کي، د یو شم وانانو پرخالف د کندهار د شریر يفرهنگي غون اندو  اروال غالم حيدر حميدي،  ر ه او بې سواده  
وانمردانه برید غندم" ملي شر"او د کندهار د ملي امنيت یا  غرو  نا    .د لن

اغليی ر او کلتورسا او د مطبوعاتویو توریالي  ياغلي کندهار د والپه ډېره خواشن سره باید ووایم چي د   س 
خه دعبدالمجيد ن عمل ه یوه بابي  ر، په خارج کي عالي تحصيالت .تمه نوه ي داسی کرغې اغلى ویسا یو ډاک   

ي، او په اکاډميکي روحيې او اخالقو باندي پوه، او ها بل د کندهار د اطالعاتو او کلتور په ریاست کي د استاد  ک
تو، او فرهنگ خبري ال هم کوه ه امر د دوى پ.  حبيبي پر چوک ناست، ليکوال، او وخت نا وخت د انساني شعور، پ

که د فرهنگيانو سپکاوى او . ر فرهنگيانو پر خالف  یو داسي سپک اقدام  اصال له تصوره بهر خبره دهيد یو شم
هخو. توهين د جاهالنو او جابرانو کار دى ه    .) اوسې په خوی به د هغو سېچي   (:یي وا 

ر اشرف غني له دری او اقدا اغلى ډاک خه سل په سل دفاع کومبلخوا، د دغه جنایت په ارتباط د  پدې برخه د .  م 
ن جنایت پر ضد د یوه .  هغه سره خپل مالت اعالنوم خه غواړم چي د دغه کرغې ر اشرف غني  دغه راز، د ډاک

ي که که چيري د کزري د غوجل له ډانگيانو سره نېغ په نېغه .  پراخ او سراسري اعتراض بند و بست هم وک
اغلي اشرف غني پر نورو مخلصو او پاکو مبارزه ونسي، زه یقين لرم  چي د انتخاباتي کمپېن په ترڅ کي به د 

وانمردانه حملې ال پسي ډېري سي ييوه ترهی د کرزي پلویان.  پلویانو باندي همدا ډول نا . دلی گورم ته پاته کې
ی چی که چ قام او موجه قهر سره ری په راتلونکی انتخاباتو کی ناکامه سی، ضرور به د خلکو له انتيهغوی پوهې

ناور هر .مخامخ سی سه يکرزي د کدقت دا دی چی يمګر حق. ي خواته خوله اچوي همدا وجه ده چی لکه وحشی 
  .  وخت راتلونکی دی، شفافيت، او مسوليت تاالن د ختمېدو وخت را رسېدلی دی، او د حساب و کتاب لوټ اوو،یبر

ه پوه ه پلویان پدې  ل سوى دىييکرزى او د هغه ناشول ي .   چي په افغانانو کي سخت منفور او ر هغوى پوهې
. چي یوازي او یوازي د خارجي عسکرو په زور او م حکومت کوي، او د بې ننگ او شرم ژوند ته  ادامه ورکوي

ي چي په شفافو او منصفانه انتخاباتو کي به ضرور مات سي، نو بنا سر له اوسه یې ال بدم اشيو او هغوى پوهې
لي دي، او غواړي چي خلک وبېروي ي.  جنایتونو ته مالوي ت رور ایجاد ک سياسي اختناق او ډآر خور . وحشت او 

ي ي. ک پي.  ليکوال او قلم مات ک ي. حق او رشتيا و   . او د افغان ولس د رشتينو بچيانو خولې بندي او ماتي ک
  

وانان  باید د کرزي د دغه کرغره بيا معلمان، محصلين،ي مگر گرده افغانان په ت ن عمل په مقابل کي ي او باشعوره 
ي. سخت مقاومت وکي پر یوه واحد سياسي مرکز باندي راغون سي، او کرزى داسي مات او .  السونه سره یو ک

ي چي د افغان ولس پر بې دفاع بچيانو باندي الس ي چي بيا د هغه غوندي یو بل گوډاگى د دې جرات ونک  زبون ک
ي افغان منورین مجبوره دي چي د کرزي په مشرۍ د دغه غير ډیموکراتيک . هغوى تهدید او وډبوي.  پورته ک

ي سي ي راولي. جریان په مقابل یو مو ي. همالسي، همکاري، او همغ او له اوسني حاکمو . خپل اواز اوچت ک
ه داچي د کرزي ماتول د افغان ولس کام.  داړمارانو سره ډغري ووهي يابي ده، او  بر عکس د هغه برى د افغان لن

  .   ملت ماتې او تباهي ده
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ولو مخالفانو تهانو باندی حملهيبله خبره دا ده چی د کندهار پر فرهنګ ند سی  د کرزي  ر غام هم لری، او ياسی پيو 
تو کی به د کرزی م چي په راتلونکو انتخابایده يزه پدې عق. هغه دا چی د کرزي پر خالف عمل کول، بد عواقب لری

ي.ان سخت فعاله سیيغوجل ډانګ د خه استفاده وک ولو مهمه وسله د ډار او .   هغوى به له هري وسيلې  د هغوى تر 
ر احدي غوندي . د رسمي مقامونو ورکول دي.  د رشوت او پيسو شندل دي.  رور خورول دي او بااالخره د ډاک

  .  کول ديافغان ضد، مذبذبو، او مبتذلو عناصرو تطميع
تني سيمو کي هي مالت نسته، نو بنا هغوى غواړي  ل د هغوى لپاره په پ ي چي دا  کرزى او د هغه پلویان پوهې

هغوى گومان کوي چي افغان ولس دونه کمزورى او دردېدلى . چي پدې سيمو کي د هر ډول رایه اچولو مخه  ونيسي
نو بنا، د دغه شریر . تانه تر دایمي فشار الندي وساتيهغوى غواړي چي پ. چي د هي ډول مقاومت توان نلري

يم سره مقابله پکار ده. جریان ختمول پکار دي   .والسالم.   د کرزي او د هغه له افغان ضد 
  
  
  
 
 
 


