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ﺡﺒﻴﺐ وﻗﺎر

ګﺪاﻳﻲ هﻢ اوس ﭘﻪ آﺴﺐ ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮﻩ
آﻠﻪ ﭼﯥ د آﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺎر آﯥ ګﺮ ﻢ ډﯦﺮ داﺳﯥ آﺴﺎن وﻳﻨﻢ ﭼﯥ د ﺧﻴﺮ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳﯥ د ﻧﻮرو ﭘﻪ ﺧﻮا اوږدﻩ آ ي وي ،ﭼﯥ ﻟﻪ
ډﯦﺮو ﺨﻪ ﻳﯥ ﺗﯧﺮﯦﺪل هﻢ ﺳﺨﺖ آﺎر وي .آﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺎر آﯥ ﻳﻮﻩ زړﻩ ﻪ وﻳﻨﻢ ﭼﯥ ﺧﻴﺮ ﻏﻮاړي ﻧﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮر او ﻳﺎ
هﻢ ﺧﭙﻞ ﺧﭙﻠﻮان راﺗﻪ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ درﯦ ي ﭼﯥ آﻪ هﻐﻮى داﺳﯥ ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮﻩ ﻣﺦ وي ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﻮﻣﺮﻩ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ ﺧﺒﺮﻩ وي
او ﭼﯥ آﻠﻪ هﻢ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وﻳﻨﻢ ﻧﻮ ﺧﭙﻞ اوﻻدوﻧﻪ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن راﺗﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﺗﻪ درﯦ ي او آﻪ هﻢ آﻮﻣﻪ ﻮاﻧﻪ ﻪ ووﻳﻨﻢ ﻧﻮ
ﭘﻪ هﻐﯥ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺎ د ﺧﭙﻠﯥ آﻮرﻧ ﭘﻪ اړﻩ ﻓﻜﺮ آﻮم ﭼﯥ آﻪ هﻐﻪ ﻟﻪ داﺳﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻲ او ﻳﺎ هﻐﻪ ﺳﺎﻋﺖ داﺳﯥ و
اﻧ ﯧﺮم ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻧﻪ ﺷﻢ آﻮﻻى ﭼﯥ ﻟﻪ دوى ﺨﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻢ او ﺧﻴﺮ ورﻧﻪ آ م.
د ﺧﻴﺮ ﯧ ﯥ او زړﻩ ﺳﻮي ﻏﺮﻳﺰﻩ ﻣﯥ ﭘﻪ وﺟﻮد آﯥ ډﯦﺮﻩ ﻮاآﻤﻨﻪ دﻩ ،ﺧﻮ ډﯦﺮ ﻠﻪ داﺳﯥ آﺴﺎن هﻢ وﻳﻨﻢ ﭼﯥ هﯧ ﻣﯥ
ﻓﻜﺮ ﺗﻪ ﻣﯥ ﻧﻪ رﺳﯧ ي ﭼﯥ دا آﺲ دې ﺳﻮاﻟ ﺮ وي او ﻳﺎ دې هﻢ وﻧﻪ ﺷﻲ آ اى ﭼﯥ آﺎر او ﻣﺰدوري وآ ي.
زﻩ ﻳﻮ آﺲ ﭼﯥ ﻮان دى او دا ﻮ آﺎﻟﻪ آﯧ ي ﭼﯥ د آﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺎر آﯥ ﻳﯥ وﻳﻨﻢ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ وړﻩ ﺧﻮر ﻳﯥ ﭼﯥ آﯧﺪاى ﺷﻲ
اووﻩ آﻠﻨﻪ ﺑﻪ وي ﺗﺮ ﻻس ﻧﻴﻮﻟﯥ وي ،او هﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ د ﺧﻴﺮ ﻻس اوږدوي او دى ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﺖ او آﻮﻣﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې
ﺨﻪ ﻳﻮ د ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺪن ﻟﺮوﻧﻜﻰ ﻮان دى آﯧﺪاى ﺷﻲ ﭼﯥ د ﭘﻨ ﻪ وﻳﺸﺘﻮ آﻠﻮﻧﻮ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ وﻟﺮي ،ﻳﻮﻩ ورځ راﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻮ
او وﻳﻞ ﻳﯥ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ راﺳﺮﻩ وآ ﻩ ،و رﺗﻪ وﻣﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺷﺮم ﺎى دى ﭼﯥ ﺧﻴﺮ ﻮﻟﻮې ﻜﻪ ﭼﯥ
اﷲ ډﯦﺮ ﻪ ﺑﺪن او ﻪ ﻮاﻧﻲ درآ ې ﺗﻪ ﭼﯥ ﺧﻴﺮ ﻮﻟﻮې ،ﺗﻪ ﭼﯥ ﺧﻴﺮ ﻮﻟﻮي ﻧﻮ دا ﻧﻮر اړﺗﻴﺎ ﻟﺮوﻧﻜﻲ آﺴﺎن ﭼﯥ
ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻦ دي او ﻳﺎ هﻢ ﻳﺘﻴﻤﺎن او آﻮﻧ ې دي ﺑﺎﻳﺪ ﺎﻧﻮﻧﻪ ووژﻧﻲ او ورﺗﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻣﯥ آ ﻩ آﻪ هﻤﺪا اوس درﺳﺮﻩ ﻏﯧ ﻩ وﻧﻴﺴﻢ
ﻟﻪ ﻤﻜﯥ ﻣﯥ وهﯥ ،ﻧﻮ د ﺧﺪاى ﻟﭙﺎرﻩ آﺎر وآ ﻩ ﺧﻴﺮ ﻣﻪ ﻏﻮاړﻩ او ﭘﻪ دې وړﻩ ﺧﻮر دې ﻇﻠﻢ ﻣﻪ آﻮﻩ .دا د ﻠﻮرو آﻠﻮﻧﻮ
وړاﻧﺪې ﺧﺒﺮﻩ وﻩ ﺧﻮ اوس هﻢ هﻐﻪ ﻮان ﭘﻪ ﺎر آﯥ وﻳﻨﻢ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮر ﺳﺮﻩ ﺧﻴﺮ ﻮﻟﻮي.
ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا آﻠﻪ ﭼﯥ د ﻟﻮړ ﭘﻮړو ﭼﺎرواآﻮ ﻟ ﻜﺮ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻣﻮ ﺮوﻧﻪ وﻳﻨﻢ ،داﺳﯥ ﻣﻮ ﺮوﻧﻪ ﭼﯥ ډﯦﺮ ﻟﻮړ ﻗﯧﻤﺘﻮﻧﻪ ﻟﺮي،
ﺡﻴﺮان ﺷﻢ ﭼﯥ دا ﻪ ﺑﯥ ﻋﺪاﻟﺘﻲ دﻩ ﻳﻮ ﭘﻪ ﻪ ﺡﺎل او ﺑﻞ ﭘﻪ ﻪ ﺡﺎل دى.
ﺗﯧﺮ آﺎل دوﻟﺖ وﻏﻮ ﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ هﯧﻮاد آﯥ ﺳﻮاﻟ ﺮي د ﺟﺮم ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﻨﻊ آ ي ،ﻟﻪ ﺎر ﺨﻪ ﺳﻮاګﺮ ﻮل آ ي ،ﺡﺮﻓﻮي
او اړﺗﻴﺎ ﻟﺮوﻧﻜﻲ ﺳﻮاﻟ ﺮ ﺳﺮﻩ ﺑﯧﻞ آ ي .او هﻐﻪ ﭼﯥ ﺡﺮﻓﻮي ﺳﻮاﻟ ﺮ دي ﺑﺎﻳﺪ ﭼﯥ ﺟﺰا ورآ ل ﺷﻲ .ﭘﻪ هﻤﺪې اړﻩ ﻣﯥ
ﻮ وﺧﺖ وړاﻧﺪې د ﺳﻮاﻟ ﺮۍ د ﯧ ﻟﻮ د آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ وﻳﺎﻧﺪ ﻋﻠﻲ زادﻩ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ هﻤﺪې اړﻩ ﻣﺮآﻪ درﻟﻮدﻩ ،ﻧﻮﻣﻮړي ووﻳﻞ
ﭼﯥ دوى ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د  ۵٠٠ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا آﯥ ﺳﻮاﻟ ﺮ ﻟﻪ ﺎرﻩ ﻮل آ ي دي او دوى ﻟﻪ ﻮﻟﻮ ﺷﻮو ﺳﻮاﻟ ﺮو ﺨﻪ دا
ﯧ ي ﭼﯥ ﻮك ﺡﺮﻓﻮي دي او ﻮك هﻢ د اړﺗﻴﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺳﻮال آﻮي.
ﺧﻮ اوس د ﻳﻮ ﻧﻮي ﺧﺒﺮ د ﺧﭙﺮﯦﺪو ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭼﺎرواﮐﻮ وﻳﻠﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﻧﻬﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ
ﻧﮋدې ﻳﻮ ﻧﻴﻢ زر آﺴﻪ ﺳﻮاﻟ ﺮ د ﮐﺎﺑﻞ ﻟﻪ ﺎرﻩ ﻮل ﮐ ي دي ﭼﯥ ﺗﺮ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ډﯦﺮ ﻳﯥ ﺡﺮﻓﻮي ﺳﻮاﻟ ﺮ دي.
ددﻏﻮ ﺳﻮاﻟ ﺮو ډﯦﺮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭘﺮﯦ ﻮول ﺷﻮي دي ،ﭼﯥ ﻴﻨﻮ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﺧﻴﺮات ﻏﻮ ﺘﻞ ﭘﻴﻞ ﮐ ي دي.
د ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﻣﺸﺮ ﻧﻮروز ﻋﻠﻲ واﻳﻲ ﭼﯥ د دﻏﻪ راز ﻣﮑﺮرو ﺳﻮاﻟ ﺮو ﺨﻪ ﻳﯥ  ٥٣ﺗﻨﻪ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ
ﭼﺎرو وزارت ﺗﻪ ﺳﭙﺎرﻟﻲ دي.
ﭘﻪ ﺎر آﯥ ﺳﻮاﻟ ﺮ ډﯦﺮ زﻳﺎت دي ،ﮐﻪ ﭘﻪ ګﺎډي ﮐﯥ ﻳﯥ ﮐﻪ ﭘﻪ هﻮ ﻞ ﮐﯥ او ﻳﺎ ﺑﻞ ﺎى آﯥ ﻧﻮ ګ ﯥ ﯥ ،ﺳ ي ،او
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﻪ درﺗﻪ ﻻس ﻧﻴﺴﻲ او ډﯦﺮﻩ ﺑﻮږﻧﻮوﻧﮑﯥ ﺑ ﻪ ﺧﻮ ﻳﯥ دا دﻩ ﭼﯥ ﻴﻨﯥ ﺧﻠﮏ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﺧﻴﺮات ﻏﻮ ﺘﻠﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎروي او دا ﻻرﻩ ﻳﯥ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د ﭘﺮﻣﺦ ﺑﯧﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺎآﻠﯥ دﻩ ﭼﯥ د دوى ﻟﭙﺎرﻩ ډﯦﺮﻩ د ﺷﺮم وړ ﺧﺒﺮﻩ دﻩ دا ﭼﯥ
دوى آﻮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ آﺎر وآ ي ﺑﻴﺎ ﺧﻮ دوى ﺗﻪ ﻧﻪ ﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻧﺎزوﻟﻲ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن دې ﭘﻪ ﺳ ﻩ او ګﺮﻣﻪ هﻮا آﯥ د
ﺳ ك ﭘﻪ ﺳﺮ د ﺧﻴﺮ ﻟﭙﺎرﻩ آ ﯧﻨﻮي.
د ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ﭼﺎرواآﻮ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﭘﻪ دې ﻳﻮ ﻧﻴﻢ زرو آﺴﺎﻧﻮ آﯥ ډﯦﺮ ﻟ آﺴﺎن اړﺗﻴﺎ ﻟﺮوﻧﻜﻲ دي او ﻧﻮر ﻮل ﺡﺮﻓﻮي
ﺳﻮاﻟ ﺮ دي ﭼﯥ  ٧٠٠د ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺧﻮﺷﯥ ﺷﻮي دي او  ۵٣ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻜﺮرﻩ ﺗﻮګﻪ ﺑﻴﺎ ﺳﻮال ﺗﻪ راوﺗﻠﻲ دي د
آﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﺷﻮي دي.
د ﺡﮑﻮﻣﺖ او ﺧﻴﺮ ﻴ ﯥ ﻣﻮﺳﺴﯥ واﻳﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ دا دﻩ ﭼﯥ ډﯦﺮ ﺡﺮﻓﻮي ﺳﻮاﻟ ﺮ ﺗﺮ ﺁزادﯦﺪو وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺧﻴﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ
ﮐﻮي.
ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﮐﯥ دﻏﻮ ادارو او ﻮﻟﻨﻮ ﭘﺮﻳﮑ ﻩ ﮐ ې دﻩ ﭼﯥ دﻏﻪ راز ﮐﺴﺎن ﺑﻪ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺗﻪ ﺳﭙﺎري ﭼﯥ
ﻣﺠﺮﻣﺎن وګﺮ ﻮل ﺷﻲ .آﻪ ﭼﯧﺮې ﭘﻪ ﺳﻢ ډول ﺳﻮاﻟ ﺮ ﺗﻌﻘﻴﺐ او وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ﻧﻮ ﻟﺮې ﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ ورو ورو ﻳﯥ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ
آﯥ آﻤﻮاﻟﻰ راﺷﻲ.
د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ٢
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐ ئ maqalat@afghan-german.de
ﻴﺎﺩﻭﻨﻪ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑ ﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

د ﺳﻮاﻟ ﺮو ﻮﻟﻮﻟﻮ دﻧﺪﻩ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ،ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ،ﮐﺎر او ﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو وزارت او ﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ادارو ﭘﺮ
ﻏﺎړﻩ دﻩ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ ﻣﻴﺎﺷﺖ واﻳﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻮﻟﻮ ﮐ ل ﺷﻮو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺨﻪ ﻳﯥ ﻪ ﻟﻪ ﭘﺎﺳﻪ ﭘﻨ ﻮﺳﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﻣﻮﺳﺴﯥ
ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﮐ ي دي او د ﻟﺴ ﻮﻧﻮ ﻧﻮرو روږدو او ﻧﺎروﻏﻮ ﺳﻮاﻟ ﺮو درﻣﻠﻨﻪ ﻳﯥ هﻢ ﮐ ې دﻩ.
ﻧﻮ دﻟﺘﻪ ﭘﻮ ﺘﻨﻪ ﭘﻴﺪاآﯧ ي ﭼﯥ آﻪ ﭼﯧﺮې ﭘﻪ رﻳ ﺘﻴﺎ ﺳﺮﻩ هﻢ ﭘﻪ دوﻣﺮﻩ آﭽﻪ ﺳﻮاﻟ ﺮ آﻮم ﭼﯥ د ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ادارﻩ ﻳﯥ
ﻴﻲ ،ﻮل ﺷﻮي وي ﻧﻮ ﺑﻴﺎ وﻟﯥ د ﺎر ﭘﻪ آﭽﻪ ﭘﻪ ﺳﻮاﻟ ﺮو آﯥ آﻤ ﺖ ﻧﻪ را ﻲ.
ﺧﻮ ﭘﻪ دې اړﻩ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﻪ دا دﻩ ﭼﯥ اړﺗﻴﺎﻟﺮوﻧﻜﻲ او ﻧﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮوﻧﻜﻲ ﺳﻮاﻟ ﺮ وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻲ ،ﻮ هﻐﻪ آﺴﺎن ﭼﯥ د
اړﺗﻴﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺳﻮال آﻮي د ﺡﺮﻓﻮي ﺳﻮاﻟ ﺮو ﭘﻪ ډﻟﻪ آﯥ وﻧﻪ ﭙﻞ ﺷﻲ.
ﺧﻮ هﻐﻪ آﺴﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ رﻳ ﺘﻴﺎ هﻢ ﺡﺮﻓﻮي ﺳﻮاﻟ ﺮ دي ﺑﺎﻳﺪ ﭼﯥ د دوى د دې آﺎر ﻻﻣﻞ هﻢ وﭘﻮ ﺘﻞ ﺷﻲ ،ﭼﯥ دوى وﻟﯥ
دې آﺎر ﺗﻪ ﻣﺨﻪ آ ي ،ﺧﻮ ﺮګﻨﺪﻩ ﺧﺒﺮﻩ دﻩ ﭼﯥ د آﺎر د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ دې آﺎر ﺗﻪ ﻣﺨﻪ آ ې ،آﻪ ﭼﯧﺮې زﻣﻮږ
هﯧﻮادواﻟﻮ ﺗﻪ آﺎر ﭘﻴﺪا ﺷﻲ ﻧﻪ ﻳﻮازې دا ﭼﯥ د ﺳﻮال ﻣﺨﻪ ﺑﻪ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ﺑﻠﻜﯥ د ډﯦﺮو ﻧﻮرو ﺧﻄﺮﻧﺎآﻮ آﺎروﻧﻮ ﻟﻜﻪ،
ﺟ ې ،ﻏﻼ ،وژﻧﯥ ،ﺗ ﺘﻮﻧﯥ ،ﺑﯥ ﺎﻳﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻮﻧﻪ ،او ﻧﻮرو ﻣﺨﻪ هﻢ ﻧﻴﻮل آﯧﺪاى ﺷﻲ ،ﭼﯥ ډﯦﺮى ﻳﯥ ﻟﻪ ﺑﯥ آﺎرۍ ﺨﻪ
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ اﺧﻠﻲ ﻟﻜﻪ ﭼﯥ واﻳﻲ ﺑﯥ آﺎري د ﻮﻟﻮ ﺁﻓﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮر دﻩ ،رﻳ ﺘﻴﺎ هﻢ هﻤﺪاﺳﯥ دﻩ ،آﻪ ﭼﯧﺮې د ﺑﯥ آﺎرۍ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ
اوارﻩ ﺷﻲ داﺳﯥ اﻧ ﯧﺮل آﯧ ي ﭼﯥ د ډﯦﺮو ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ ﻣﺨﻪ ډب ﺷﻮې دﻩ .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا د ﺧﻮراآﻲ او اړﻳﻨﻮ ﺗﻮآﻮ د ﺑﻴﻮ
ﻟﻮړواﻟﻲ هﻢ ﺳﺘﻮﻧﺰې راﻣﻨ ﺗﻪ آ ې دي ډﯦﺮى آﺴﺎن ﭼﯥ ﻟ ﻋﺎﻳﺪ ﻟﺮي ﻧﻪ ﺷﻲ آﻮﻻى ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ اړﺗﻴﺎ ﺗﻮآﻲ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ
ﻋﺎﻳﺪ ﺨﻪ ﭘﻮرﻩ آ ي ،ﻪ ﻣﻮدﻩ وړاﻧﺪې ﻣﯥ ﻟﻪ ﻴﻨﻮ اړو آﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ آﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻟ آﯥ د آﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﻮ
ﭘﺎرك آﯥ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮي ﺳﻮاﻟ ﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻮم ،ﻧﻮﻣﻮړي د ﺧﭙﻠﯥ ګﺪاﻳ ﭘﻪ اړﻩ داﺳﯥ راﺗﻪ ووﻳﻞ)) :ﻣﺨﻜﯥ ﺑﻪ ﭼﻮك
ﺗﻪ د آﺎر ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﻠﻢ ،ﻧﻮ آﻠﻪ آﻠﻪ ﺑﻪ آﺎر ﭘﻴﺪاآﯧﺪو ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ آﻠﻮﻧﻮ آﯥ د آﺎر ﻣﺰﻩ ﻧﺸﺘﻪ او ﺑﻞ دا ﭼﯥ د ﻧﺮﺧﻮﻧﻮ د
ﻟﻮړواﻟﻲ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ وﻧﻪ ﺗﻮاﻧﯧﺪم ﭼﯥ د ﻣﺰد ﭘﺮ ﻟ و ﭘﻴﺴﻮ د اوﻻد ﻟﭙﺎرﻩ ډوډۍ ﺗﻴﺎرﻩ آ م ،ﻧﻮ ﻣﯥ دا ﻻرﻩ ﻏﻮرﻩ وﺑﻠﻠﻪ .زﻣﺎ ﭘﻪ
ﻳﺎد دي ﭼﯥ وړم آﺎل ﻣﯥ ﻳﻮ ﻪ آﺎر وآ ﺧﻮ آﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﺎزار ﺗﻪ ﻻړم ﻧﻮ د اوړو د ﺑﻴﯥ د ډﯦﺮ ﻟﻮړواﻟﻲ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﯥ وﻧﺸﻮ
آ اى ﭼﯥ ﭘﻮرﻩ ﺑﻮﺟ واﺧﻠﻢ ﭘﻪ هﻤﺪې ډول زﻣﺎ د اوړو ﭘﻴﺮودل ﻣﻦ او ﻧﻴﻢ ﻣﻦ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل .اوس ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا ﺳﭙﻴﻦ
ږﻳﺮى ﻳﻢ او ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا د دې ﻟﻮړو ﻧﺮﺧﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻧﺸﻢ آﻮﻻى ﭼﯥ اوﻻد ﺗﻪ ډوډۍ ﭘﻴﺪاآ م ((.ﻧﻮﻣﻮړى د درﻳﻮ اوﻻدوﻧﻮ
ﭘﻼر و ،د دﻩ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ اوﻻدوﻧﻪ ﻳﯥ هﻢ ګﺪاﻳﻲ آﻮي ،زﻳﺎﺗﻮي ﭼﯥ هﻤﺪا ﻟﻮړ ﻧﺮﺧﻮﻧﻪ زﻣﺎ د ګﺪاﻳ ﻻﻣﻞ ﺷﻮل.
ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ د آﺎر ﭘﻴﺪاآﻮل ،د زﯦﺮﺑﻨﺎوو ﺟﻮړول ،ﻮ ډﯦﺮو هﯧﻮادواﻟﻮ ﺗﻪ د آﺎر زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﺷﻲ ،ﻟﻪ آﺮوﻧ ﺮو ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ
آﻮل ﻜﻪ ﭼﯥ زﻣﻮږ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﻮ آﺮﻧﻴﺰ هﯧﻮاد دى ،د ﺎرواﻟﻲ او ﻧﻮرو دوﻟﺘﻲ ادارو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺑﻴﻮ آﻨ ﺮول او داﺳﯥ
ﻧﻮر هﻐﻪ آﺎروﻧﻪ دي ﭼﯥ آﻮﻻى ﺷﻲ ﭘﻪ هﯧﻮاد آﯥ د ګﺪاﻳ او ﺳﻮاﻟ ﺮۍ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ.
د هﯧﻮادواﻟﻮ د ﺳﺘﻮﻧﺰو اواري ﺗﻪ د ﭼﺎرواآﻮ د ﭘﻮرﻩ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﭘﻪ هﻴﻠﻪ
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