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   ګڼه۵١پيشرو خپرونه 

 ٢٠١۵ جوالی ٣١

  !جګړه او طبيعت، يوازې له بيوزلو څخه قرباني اخلي
 د طبيعت خشم وي، بيا يې ھم که جګړې وي، چاودنې او انتحاري بريدونه وي، زموږ بيوزلي خلک وژني او که

وروستيو طبيعي پيښو د ھيواد په بيالبيلو برخو په ځانګړي توګه پنجشير، باميان، . زموږ بيوزلس ولس قرباني وي

په دې منځ کې پنجشير تر ټولو .  څخه زيات خلک قرباني کړل٣٠٠نورستان، لغمان، بغالن او نورو سيمو کې له 

ر چې په تيرو څوارلس کلونو کې يې په دولت کې تر ټولو زيات چارواکي او زياته قرباني ورکړه، ھغه پنجشي

د خپلو جيبونو ډکولو او د » استازي«د دوی . زورواکان درلودل، خو د پنجشير بيوزلي ولس ته يې ګټه ونه رسيده

ټغر ناستې دي، په دې حساسو ورځو او شپو کې چې لسګونه کورنۍ د غم پر . القابو په سم کارولو پسې سرګردانه دي

  !پرته بل خطاب نه مني» جاللتمآب«دوی له کوم شرم پرته خپل ځان ته له 

 تنه بې دفاع ھيوادوال چې ھزاره ٣٠په ورته وخت کې د دغه طبيعي ناورين تر څنګ، د داعش وسله والو زموږ 

ونو، ځانمرګو بريدونو، سربيره پر دې، د ھيواد په بيالبيلو برخو کې چاودنو، وژنو، تښت. توکم وو، برمته کړل

  . تاوتريخوالو، زورزياتيو او فساد زموږ پر بيوزلي ملت د ژوند کړۍ راتنګه کړې ده، خو د چارواکو ورته فکر نه دی

بې کفايتي په ډاګه » ملي حکومت«په پنجشير او د ھيواد په نورو برخو کې د طبيعي پيښو رامنځته کيدو يو وار بيا د 

کړه چې نشي کوالی د خپلو وکړو ژغورلو لپاره لږ تر لږه لومړني امکانات چمتو کړي او يا ورسره سمدستي مرسته 

افغانستان دولت ته ورکړل شول، خو زياته برخه يې د ھغه فساد په تيرو څوارلس کلونو کې ميلياردونه ډالره د . وکړي

ًھمدا اوس چې ظاھرا کومې . له الرې تاال شوه چې د دولت ټول لوړپوړي چارواکي يې په خپله ګيره کې نيولي دي

  .مرستې تر سره کيږي، خدای خبر چې چارواکو به د ھغې د تاال لپاره څومره چمتووالی نيولی وي

ونکی پالوی په دې ناورين کې له درديدلو ھيوادوالو سره خپله غمشريکي اعالنوي او په ورته وخت ليک» پيشرو«د 

کې په دې باور دی چې د قوم، ژبې، سيمې، مذھب او توکم په نوم واکمن شوي چارواکي نه د قوم او ژبې په فکر کې 

ه د خپل قوم، سيمې او ژبې فکر که دوی لږ تر لږ. دي او نه د سيمې او مذھب؛ دوی يوازې خپلې ګټې غواړي

درلودای، بايد پنجشير له داسې ناورين سره مخامخ شوی نه وای، ځکه د ھيواد د بنسټيزو ادارو واکمنان په تيرو 

څوارلس کلونو کې له ھمدې سيمې وو، خو ومو ليدل چې بيوزلي پنجشيريان د وير په ټغر کښيناستل خو د دوی په نوم 

  .  نه ويل کيږي» جاللتمآب«کې ډوب دي او له دې کړيږي چې ولې ورته تجارت کوونکي په مستيو 

 

 


