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د کور په غولي کي لوبي  سګاو دوه کلني لور نر میفه یکلن زو ېچي قاري خالد خپل کورته ننوت، د هغه در کله
 . ولیکي ون ېږکور ته داخل سو. قاري خالد سمدستي خپل ماشومان په غ ی. قاري خالد توپک په الس او مول وهلېکول

. قاري خالد په خپل یپالر د ویبلکي  ،یخو په کور کي هغه قومندان نه د ،یکلن طالب قومندان د ۲۵ ویخالد  قاري
 . ژنيېپ ېی ګخل ولټاو د کلي  ،یکلي کي محترم شخص د

کي  ویوروست ېملتونه وایي چي پد ريګاو مل ي،ځرګ انینیغوندي په زرهاوو کوچ سګاو نر میافغانستان کي د فه په
 دي.  يړچاپو کي قتل ک ویان په شپنملکي کس اتیاو حکومتي قواوو ز کایيیامر

باندي  کړکچره ده، او طالبانو تل پر س ې. د کلي الره ییپروت د رمهڅېته  ارښقاري خالد کور په مشرقي کي  د
 وي.  ېښیا رځینځ

. همدا زما يړحمله راباندي وک ایيښرا خبر سي،  یهغو ريیکه چ». وېږارډ خهڅ ارڅله ترصد او  ږوایي مو خالد
 یحکومت د هغو کالږد ژوند په برخه کي وهم لري. پروس انویلخوا د خپلو بچ ېقاري خالد د شپ« .ید یکور او کل

بله چاره  هګ. خو قاري خالد وایي پرته له جنلړاووه ملکي کسان قتل ک یېکور کي  وهیپر کلي چاپه ووهله، او په 
 وڅکوي. د قاري خالد په کور کي  تیحما ېی «رانګاشغال کافر» او  ،ید ګیاډوګد غني حکومت  کهځنسته، 
 کوي.  اطيیده، او خ اګیسره په خبرو ل انوډیاونګناسته ده، د خپلو  ېی رمنېدي. م ړوني وال ېزرغون

مدرسه لوسته.  ېکي ی ورېښهلک وو، او په پ وانځخپله  یسو. هله د یاځ ویخالد لس کاله پخوا د طالبانو سره  قاري
 مید تعل یچي هغو یپه طالبانو کي ستر بدلون دا د». هغه وایي،ید یچي قاري خالد قومندان سو يېږکاله ک لورڅ

خارجي  ویدا  کهځ م،ړته ادامه ورک ګ. خو زه به جنمړغوالپاره  انویسوي دي. همدا زه د خپلو بچ انیشوق یېاو ترب
ته ادامه ور  ګجن ږسي. مو یدا کار کوال یهغو ي،ړختم ک ګچي دا جن يړوک صلهیف یهغو ريی. که چید ګجن

 « نه سو. یختموال ګسو، خو جن یکوال
تجارت  ېوایي چي پالر ی خو په مکتب کي ي،ځکلن عادل مکتب ته  ۱۱د افغانستان په شمال شرقي برخه کي،  بلخوا،

کي  مهیلري. عادل د پاکستان د سوات په س کيړیا ېسره نژد ېد القاعد ېچي پالر ی یدا د تیواقع رګکوي. م
چي  یخبر نه د کوکیڅاو ه خبري کوي، توښ. هغه په پیسوات نه سي تلال رتهېب ارهډخو اوس له  ،ید یدلېږېز

سره د افغانستان لپاره چکچکي  روګلوبه وي، زه د خپلو مل یټکله چي د کرک». هغه په خندا وایي،یهغه افغان نه د
 « وهم. ېم، خو په کور کي د پاکستان لپاره نارکو

چي  يېږک لیته و ږکوي، او وژل کوي. عادل وایي په مکتب کي مو ګچي زما پالر جن مېږوایي زه پوه عادل
عادل « .يښېږخو هړزما دوا». هغه وایي،يېږک لی. خو په کور کي برعکس راته وید هښطالبان بد دي، او حکومت 

نه  ګزما جن». عادل عالوه کوي،هالمللي ژبه د نیب وهیدا  کهځ ي،ښېږمضمون خو زيیرګوایي په مکتب مي ان
سره  یزه به د هغو م،ړزده ک زيیرګزه ان ريیروابط ولرم. که چ هښسره  انویچي د خارج مړ. زه غوايښېږخو

 « .ژنمېبه بهتره وپ یسم، او هغو یاړخبري وک
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