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 :اندی کومړغلی بنوال صاحب ته سالمونه واښ
 . دیکري  مو  ډک تحليل   پوھی  د حقيقتنو ډک لکينه ولوستل تاسی د ويجار ھيواد په ھکله د  ستاسی

 : د واقعتينو ليدونکی يم  په تاريخی شار کی  زه پدی ورځو کی د کابل 

سربيره د کار او کور د   مشکالتو پر  د  د ژوند  مورين او کارکونکی أکابل شار تولی الری بندی دی د حکومت م د

لی موضوعاتو  دی او پر اصضهتول نارا  کور ته ورسيژی، خلګ اويا ه کارچپه ھکله ساعتونه تيروی   رسيدلو 

نيول   الندی  دابيرت  غوندی ته را ګمارل شوی دی تر ديرو سختو امنيتی  ه ودی چھغه کسان   باندی تبصری کوی 

ه تاسی پخپل ليکنه کی چ نلری او دا ھغه کسان دی  شويدی او د کابل شار د خلګو په جاپيلایر کی د ګرزيدلو توان ھم

  .په گوته کريدی

دير زحمت  خواريکشان د ديرو سختو ربرونو سره مخامخ دی او په   دالرونه گتی او کونکی گدون غوندی ده دی  

پر اقتصادی  د ھيواد   په تشويش دی او   دير  کال په ھکله   ٢٠١۴وطن خلگ د   ددی .او ورخی سبا کوی  سره شپی 

 . خراب شويدی  ه کړو ه کړيدی چه په اصطالح کار و بار او راکړ اغييزه چارو باندی 

واليتونو څخه دباندی سفر   ځمکنی له الری د  او د حکومت کارکونکی د  ده او لوی کندھار لويه الر بنده  د کابل  

 .او اکثره خلګ توان يی نلری.  تماميژی  کوالی او د الوتکو بيه ھم ګران  نشی

ښندی او دالرونه   وری کی خا ی بوخت دی او د خلګو په سترګوګړسپانتا د امريکايی استازو سره په معامله  داکتر

پالن  چه دا يو شوم   دی  ګندوی رڅ  حقيقت   مګر خلک په پوھيژی او ؛  داسی فکر کوی چه خلګ غولوالی شی.ګتی

  .دی

اصلی عاملين په ګوته کی   بچيانو د روښانولو په خاطر د ناامنی  چه د وطن د  حق لری  بنوال صاحب تاسی  ښاغلی

 .ھم وليکی  ادا کی او بيا  ډنډه    او خپل

وژنی   خاطر  لو ھدفونو په پخ دير بی رحمی سره عوام وګری د  امن نلری ، طالبان په  د ښارونو په دننه ھم خلګ

 حتی وژنه کوی عوام لوتوی او   پر لويو الری باندی   غله 

 .  يدیکړږمنه  ته  رياليستان و خلګو پدا ھغه امن دی چه ام

 وی به ھم  ه ھلته امن چھيله يو  ی په موژ د وطن د ازاد  بنوال صاحب  ښاغلی 

 .وطن د ازادی په ھيله نو د 
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