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ﺡﺒﻴﺐ وﻗﺎر

ﻧﺎټﻮ او ﺑﻬﺮﻧﻲ ځﻮاآﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺎﺗﻪ وﻣﻨﻲ

د ﻧﻮې آﺎﺑﻴﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ  ١۴وزﻳﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺨﻪ د ﺑﺎور راﻳﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ آ ﻩ او د ﻣﺮﻏﻮﻣﯥ ﭘﻪ  ٢٨ﻣﻪ د وﻟﺴﻤﺸﺮ آﺮزي
ﻟﻪ ﺧﻮا دوى ﺗﻪ د ﺗﺤﻠﻴﻒ ﻳﺎ ﻟﻮړې ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﺳﺮﻩ آﯧﺪل ﺧﻮ د آﺎﺑﻞ د ﻳﺎدې ﺵﻮې ورځﯥ ﺡﺎﻻﺗﻮ دوى ﺗﻪ داﺳﯥ و ﻮدﻟﻪ ﭼﯥ
آﻪ د دوﻟﺖ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ دوﻣﺮﻩ آﻤﺰوري وي ﻧﻮ د دوى دا وزارت ﺑﻪ ﺗﺮ ډﯦﺮﻩ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺵﻲ.
ځﻜﻪ ﭼﯥ د ﭘﻼزﻣﯧﻨﯥ ﭘﻪ زړﻩ آﯥ ﻟﻪ ارګ ﺳﺮﻩ ﻧﮋدې ﻳﻮﻩ ډﯦﺮﻩ ﺗﻮﻧﺪﻩ ﺟ ﻩ رواﻧﻪ وﻩ ،هﺮې ﺧﻮاﺗﻪ ﻟﻮﺧ ې رواﻧﯥ وې،
هﺮې ﺧﻮا ﺧﻠﻜﻮ د ﺧﭙﻞ ځﺎن د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻨ ې وهﻠﯥ ،د هﯧﻮاد اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاك د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې او ﻜﯥ
ﺑﻬﻮوﻧﻜﻰ ﺎز ،اوﺑﻪ او ﻳﺎ هﻢ ﺑﻞ داﺳﯥ ﻪ وﺵﻴﻨﺪي ،ﻟﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻮ وﺳﻠﻮ ﺨﻪ ﻳﯥ آﺎر واﺧﻴﺴﺖ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ آﯥ ﻳﯥ د
اﻓﻐﺎن ﻟﻮي ﻓﺮوﺵ ﺎﻩ ډﯦﺮﻩ ﺑﺮﺧﻪ د ﻟﻤﺒﻮ ﺧﻮراك آ ﻩ .د دې ﭘﺮ ځﺎى ﭼﯥ ﻳﻮ ﻪ ﻟﻪ هﻮ ﻴﺎرئ ﺨﻪ آﺎر واﺧﻠﻲ ،د ﻏﺮﻳﺒﻮ
ﺧﻠﻜﻮ ټﻮﻟﯥ هﻐﻪ ﭘﺎﻧ ﯥ ﭼﯥ ﻳﻮازې ﻳﯥ آﻮﻻى ﺵﻮل ﭼﯥ ﻳﻮازې د ﺧﭙﻞ اوﻻد د ژوﻧﺪ اړﺗﻴﺎوې ﭘﺮې ﭘﻮرﻩ آ ي ،د اور د
ﻟﻤﺒﻮ ﺧﻮراك آ ې.
ﭘﻪ هﺮ ﺻﻮرت ،ﻮ ورځﯥ ﻣﺨﻜﯥ راﺳﻤﻮﺳﻦ وﻳﻠﻲ و ،ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﯥ اﻣﻨﻴﺖ د ډاډ وړ دى ،هﻮ راﺳﻤﻮﺳﻦ ﺟﺎﻧﻪ ﭘﻪ
ﭘﻮرﻩ ډول د ډاډ وړ دى .دا ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮ آﺮزي د واآﻤﯧﻨﯥ ﺗﺮ ﻨ ﺟ ﻩ رواﻧﻪ دﻩ ،دا د اﻣﻨﻴﺖ د ﻪ آﯧﺪو ﺮ ﻨﺪې
ﻧ ﯥ دي او اوس ﻣﻮږ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ ډول ﺑﺎور آﻮﻻى ﺵﻮ هﻐﻪ دا ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ واﻳﺊ ﭼﯥ اﻣﻨﻴﺖ د ډاډ وړ دى.
ﭘﻪ داﺳﯥ ﻳﻮ هﯧﻮاد آﯥ ﭼﯥ اﻣﻨﻴﺖ ﻳﯥ هﻢ د  ٣۵هﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺨﻪ ﺳﺎﺗﻞ آﯧ ي ،د هﯧﻮاد د ﭘﻼزﻣﯧﻨﯥ ﭘﻪ زړﻩ آﯥ د
ﻳﻮې داﺳﯥ ﺟﺒﻬﻪ ﻳﻲ ﺟ ې راﻣﻨ ﺗﻪ آﯧﺪل ،ډول ډول ﭘﻮ ﺘﻨﯥ راﻣﻨ ﺗﻪ آﻮي .او د ﺧﻠﻜﻮ او دوﻟﺖ ﺗﺮ ﻣﻨ د واټﻦ
ډﯦﺮواﻟﻰ راﻣﻨ ﺗﻪ آﻮي .ﭘﻪ ﻧ ۍ آﯥ ﻧﺎټﻮ ځﻮاآﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻳﻮ ﻟﻮى ځﻮاك ﭘﻪ ﺳﺘﺮ ﻪ آﺘﻞ آﯧ ي ﺧﻮ ﻣﻮږ ﻳﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ
آﯥ وﻳﻨﻮ ،داﺳﯥ ﻧﻪ دﻩ ﻳﻮ ﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻧﺎټﻮ ځﻮاآﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺎﺗﯥ ورآ ې ،او دې ﺗﻪ ﻳﯥ اړ آ ي دي ،ﭼﯥ ﻪ ډول آﻮﻻى
ﺵﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ دې ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺨﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﭘ ﯥ ﺳﭙﻜﯥ آ ي او ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﻞ ﻧﻪ ﻳﻮ ﭼﻞ ور ﺨﻪ ځﺎن ﺧﻼص آ ي .او ﻳﺎ هﻢ دا
ﭼﯥ دوى ﻧﻪ ﻏﻮاړي ،ﭼﯥ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻴﺎوړى ﺵﻲ او ﺧﻠﻚ ﭘﻪ ﺁراﻣﻲ ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ وآ ي.
ﭘﻪ داﺳﯥ ﺡﺎل آﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ﭘﻪ واآﻤﯧﻨﻪ آﯥ د آﺎﺑﻴﻨﯥ د ﻟﻮړې ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﺳﺮﻩ آﯧﺪل ،ﺧﻮ دا ورځ ﭘﻪ داﺳﯥ ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻮ
ﺳﺮﻩ ﺑﺪر ﻪ ﺵﻮﻩ ،ﭼﯥ د آﺎﺑﻞ ډﯦﺮى آﻮرﻧ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻏﻢ وﻟ ﻟﯥ ،ډﯦﺮو آﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ اوﻻدوﻧﻮ ﺟﻨﺎزې ور وړل ﺵﻮې
او د ډﯦﺮو آﻮرﻧﻴﻮ ﺧﭙﻞ ﺧﭙﻠﻮان د ﺧﭙﻠﻮ ټﭙﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ روﻏﺘﻮن ﭘﻪ روﻏﺘﻮن و ﺮځﯧﺪل.
اوس ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎټﻮ او ﺑﻬﺮﻧﻲ ځﻮاآﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ ډول ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺎﺗﯥ وﻣﻨﻲ او وواﻳﻲ ﭼﯥ ﻣﻮږ وﻧﺸﻮ آﻮﻻى ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﯥ
ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺗﻪ دوام ورآ و.
د آﺎﺑﻞ ﺂر د اﺗﻴﺎ ﺗﻨﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﻳﻮازې او ﻳﻮازې د ﺑﯥ آﻔﺎﻳﺘﻪ دوﻟﺖ او اﻣﻨﻴﺘﻲ ار ﺎﻧﻮﻧﻮ ﻣﻼﻣﺘﻲ دﻩ او ټﻮل هﯧﻮادوال
دوى ﺗﻪ ﻮﺗﻪ ﻧﻴﺴﻲ ،ځﻜﻪ ﭼﯥ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮ هﺴﯥ هﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ دى ،ﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻮ ځﺎن د دې وﻃﻦ ﺳﺎﺗﻮﻧﻜﻰ ﺑﻮﻟﯥ او ﺗﻞ ﭼﻴﻐﯥ
وهﯥ ﭼﯥ وﻃﻦ ﺳﺎﺗﻢ دا ﻪ ډول ﺳﺎﺗﻨﻪ دﻩ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ د  ٣۵هﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ځﻮاآﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ هﻢ ﻧﻪ ﺵﯥ آﻮﻻى .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا
ﺨﻪ د هﯧﻮاد وﻟﺴﺸﻤﺮ ﻳﻮ ځﻞ دا ﭘﯧ ﻪ وﻏﻨﺪﻟﻪ .ﻣﻮږ هﻢ ډﯦﺮ ځﻮاآﻤﻦ او ﺑﻴﺪار وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﺮو ،ﭼﯥ ﻨ ﻪ ﭘﯧ ﻪ وﺵﻲ هﻐﻪ
ﻳﯥ ډﯦﺮ ژر ﻏﻨﺪي ﭘﻪ دې ﭘﯧ ﻪ آﯥ هﻢ ﺳﺮﻩ ددې ﭼﯥ د وزﻳﺮاﻧﻮ د ﻟﻮړې ﭘﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﺑﻮﺧﺖ و ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ هﻢ د ﭘﯧ ﯥ ﭘﻪ
ﻏﻨﺪﻟﻮ آﯥ ځﻨ راﻧﻪ ووﺳﺖ ،او ډﯦﺮﻩ ژر ﻳﯥ وﻏﻨﺪﻟﻪ او هﻤﺪارﻧ ﻪ ﻳﯥ اﻣﻨﻴﺘﻲ ار ﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﻣﺮ وآ  ،ﻮ د آﺎﺑﻞ اﻣﻨﻴﺘﻲ
آﻤﺮﺑﻨﺪوﻧﻪ ﭘﻴﺎوړي آ ي ﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﻲ ﺑﻴﺎ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ﺗﺮ واآﻤﯧﻨﯥ ﭘﻮرې راوﻧﻪ رﺳﯧ ي ،د هﯧﻮاد د ﻧﻮرو ﻟﺮې ﭘﺮﺗﻮ
وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺡﺎﻻﺗﻮ ﺧﻮ هﺴﯥ هﻢ ﻮك ﻧﻪ دي ﺧﺒﺮ ﭘﺮ هﻐﻮى دې اﷲ ورﺡﻤﯧ ي.

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ٢
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ټﻴﻨﮕﻪ 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 ځﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

آﻪ ﭼﯧﺮې د واآﻤﻦ دوﻟﺖ دا ډول آﻤﺰورى ﺡﺎﻟﺖ وي ﻧﻮ ﻟﺮې ﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ د هﯧﻮادواﻟﻮ دا ﻟ هﻴﻠﯥ ﭼﯥ دوﻟﺖ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻟﺮي
ﭘﻪ ﻧﺎهﻴﻠ ﺑﺪﻟﯥ ﺵﻲ.
ﭘﺎﯼ
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