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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
 

 ۰۱/۰۴/۲۰۱۸         نویده خوشبو
 

 !او عذرونه کوو ۍزار مو نیولى؛ پلو لى،ړسر مو ت
 

برید وروسته  يګانمرځپه یوه لوبغالي د  ېنیون ږد غی ېهلمند والیت ک په
ال  ېبرید شوى و او د وژل شویو هیواد والو وین ېچ ېپه هماغه سیمه ک

 .ېودرول شو ېد اعتراض خیم ېشو ېوچ ېنه و
 

 ئې لښکڅاو  لړل،خوړکوونکو خپل سرونه په سپینو کفنونو وت اعتراض
مهاله اوربند  ډخواوو لن ولېکښله  ګړې،په زاریو او عذرونو د ج لړبند ک
 .يړاترو عملي الر پیدا ک -خبرو ۍد سول وڅتر ي؛ړغوا

 

 ګړېافغانستان د هلمند والیت هم د ج ولټلکه  ؛ئې ېپه جریان ک ېتاس
او زخمي دى د مرکز او ولسوالیو سقوط،د  پيټ ېزر-ېقرباني،زر

ماین  ،دېتښدوامداره ن ځتر من واکونوځمخالفینو او امنیتي 
هلمندیان  ېد کلونو راهیس ،ېبریدونه،بمي چاودن يګانمرځ،ېچاون

  .ئې ويړاو ژ ورويځ
 

د  ځطالبانو د لوى مرکز په نوم شهرت لرونکى دا والیت کابو هره ور د
هم دا والیت خطرناکه بللى دى؛ د  یوالوړاو ویرنو شاهد دى. ن ونوګمر

و د نور ېچ يږشوي دي او ویل کی څېه ېیرډظاهراً  ئېامنیت لپاره 
 .نشته رکڅ څوالي هی هښد امنیت  و؛دى خ رډې رېشم واکونوځد امنیتي  ېوالیت ک ېوالیتونو په پرتله په د ولوټ
 

سره  واکونوځهم له امنیتي  ېاندړهم د امنیت ساتلو او له ولسونو د دفاع په موخه و هڅکه  دونکيېوالیت اوس ېد د
مخیني  ېپه ب ئې لځدي؛ خو دا  يړک ئې ونونهڅراخیستي او خپلسري پا ېلپاره وسل ېد خپلو کلو د ساتن ېد مرست

  .دي يړپیل ک څېه ېلپاره سوله ایز رسولوحالت د پاى ته  دونکيېورځ ېاو د د تګښینټد  ۍد سول ولډ
 .نه کوم ېخبر هړا ېدى؟ په د هڅمعیار او میکانیزم  تګښینټد  ۍد سول ېچ دا
 

 کليښاعتراض کوونکي  ېچ ئې ېپه جریان ک ېاو ستاینه ده تاس ړمالت وڅه ولېڅسپ ېموخه د هلمندیانو له د زما
نیولي  ېهم پلوونه په السونو ک ندوېم ي،ړغوا ېوهلي او له طالبانو سوله په خیرات ک ۍپلت مکوځپه وچو  وانانځ

 .کوي ۍدي او زار
-وڅ ۍد کورن ېبرید ک يګانمرځپه وروستي  ېاعتراض کوونکي هغه کسان دي چ ېرډې ؛ېستایلو خبره دا ده چ د
 ږغ ۍواز د سولآ غونيړپه مات او ژ ګېستر ېدي سر يښپری ېپه روغتون ک ئې پیانټوژل شوي او  يړغ وڅ

 هړروغه کوي، جو اىځ پر ېاو کین ېزغم دومره حوصله آسانه خبر نه ده. دوى د عقد ېداس ه،ړکوي. دا ز
 .پرانیزي ږغی ېاو د مین يښغچ نه اخلي، خپله وینه بخ ي،ړغوا

 

 ئېداغ  ګړېج وانهځنا  ېد د ېافغان به نه وي چ ېداس ړېزیانمنه ک ۍکابو هره کورن ګړېج ګېبدرن ېکلونو د د
محدوده  ېپور ېمېخ ېیو ېد هلمندیانو مبارزه او اعتراض نه شي کیداى، یواز ېنه وي؛ نو دا مبارزه یواز هړپه ز

خواوو سوله  لوېکښشي او هرافغان له  هګباید بدر ږغستر آرمان دى، دا  ولوټ ېاو ستاس ږکیداى نه شي. سوله زمون
 ولټاو کندهار او  ړکون رهارګ،کابل،ننګر،وردګپه لو ېکندز،بدخشان،بغالن او کندهار او هم د ي،پهړوغوا

  .يړنتیجه ورک هښ یرهډ څېودرول شي هغه مهال به دا ه ېخیم ۍد سول ېافغانستان ک
 

دا هیواد او  ئې ېله مخ ېهغه افغاني دودیز اصول دي چ تونهښنور ارز ینيځبسپنه او  نهښبخ ،ېننوات ه،ګجر
  .يږبلل کی ئې نهګړانځاو  يږپیژندل کی ېک ړۍن ولهټپه  يګړو
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 ئېاوس  ېمو افغان ولس را نیول ېچ ناهګ! په هره الىګټنشئ  ګدا جن هګړپه ج ېچ ئږپوهی هښطالبانو!  افغان
د کاروان  ۍد سول هړخداى مه ک يږوژل کی ېک وګړپه ج ېستاس رډېومنئ!  ئېونه او عذر ې! دا ننواتئښوبخ

او د نورو مشري نه  ؛پاکستانېکو اتل ادع ېچ ېله خاطره ونه مري! تاس ګړېد ج ېاعتراض کوونکي ستاس ینيځ
نو د ملت  ړېونه ک ېخبر ۍتر ننه مو که حکومت سره د سول !ئړک هګاډنو استقاللیت مو په  ئېکه خپلواکه  ؛ېمن

 ېدى؛ کیداى شي ستاس ونکىښمهربانه او بخ رډېافغان ملت هم  ېباور ولرئ! چ ئړوک ېکه داس ومنئ! تنهښغو
او آن د عذر منلو لپاره مو احسان مند  يړدرک اىځته هم  ېتاس رڅېپه  لوډاو د نورو  يښجنایتونه او قتلونه هم وبخ

 و اوسي! دا چانس له السه مه ورکوئ!
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