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هﺎري

د ﻣﻴﺮﻣﻦ ﺳﺘﺎرې اڅﮑﺰۍ ﺷﻬﺎت
ﻃﻮر د ﺧټﻮ ﮐﺎڼﻮ ﺟﻮړ ﺑﺪرﻧﮕﻪ ﻏﺮ وو
ﭼﻲ اﻳﺮې ﺷﻮ ﻧﻮم ﻳﯥ ﺷﻮ ﭘﻪ ﺟﻬﺎن ﻳﺎد
ﺷﻴﻦ زﻣﺮى ﭘﺨﭙﻞ ﻧﺮﺗﻮب ﺗﻮرﻩ ﻳﺎدﯦږي
ﮐﻪ ﻳﯥ ﺗﻦ ذرې ذرې ﮐﺎﻧﺪي ﺻﻴﺎد
اور ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺳﻮځﻲ ځﮑﻪ ﺳﻮځﻮل ﮐﺎ
داﻧﻪ ﺧﺎوري ﺷﻲ ﭘټﻰ ﮐﺎﻧﺪي اﺑﺎد

" ﻏﻨﻲ"

د ﮐﻨﺪهﺎر ﭘﻪ ښﺎر ﮐﻲ د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﺮ  ١٢ﻣﻪ د ﻣﯧﺮﻣﻦ ﺳﺘﺎرې اڅﮑﺰۍ ﻗﺘﻞ واﻗﻌﺎ ﻳﻮ ﻧﺎﻣﺮداﻧﻪ او ﮐﺮﻏﯧړن ﺑﺮﻳﺪ وو .هﻤﺪا
راز ،ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻪ ورځ ﻳﻮﻩ ﺻﺎدﻗﻪ او ﺧﺪﻣﺘﮕﺎرﻩ ﻣﯧﺮﻣﻦ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﻣﺨﺘﻪ وژل د ټﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﻲ اﺻﻮﻟﻮ او ﻗﺪروﻧﻮ څﺨﻪ
څﺮﮔﻨﺪﻩ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ هﻢ دﻩ .د ﻣﯧﺮﻣﻦ ﺳﺘﺎرې اڅﮑﺰۍ ټﺮور ځﮑﻪ ﻧﺎځﻮاﻧﻪ ﮐﺎر ﺑﻮﻟﻢ ﭼﻲ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ څﻠﻮرو واړو ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ
ﺑﺮﯦﺘﻮﻧﻪ او ږﯦﺮي هﻢ درﻟﻮدې؛ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺑﻪ ﭘﺮ ﻣﻮټﺮﺳﻴﮑﻼﻧﻮ ﺳﭙﺮو ﻃﺎﻟﺐ ﻗﺎﺗﻼﻧﻮ ددﻏﻲ ﺧﺪﻣﺘﮕﺎري او ﺑﯧﺪﻓﺎع اﺳﺘﺎدي ﺷﻬﺎدت
ﺗﻪ ﻧﻘﺸﻪ او دﺳﻴﺴﻪ هﻢ ﺗړﻟﯥ وﻩ؛ او هﺮوﻣﺮو ﺑﻪ ﭘﺪې ﺑﺰدﻻﻧﻪ ﺣﻤﻠﯥ ﮐﻲ د ﮐﻨﺪهﺎر د ﮐﻤﺰوري ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻲ د ﺑﺸﭙړ ﺗﺒﺎﻩ ﮐﻮﻟﻮ
ﺗﻮر او ﻟﻐﻮړن ﻧﻴﺖ هﻢ ﻧﻐښﺘﻲ وو .ﮐﻨﯥ ﭘﻪ ﺑﻞ ﺻﻮرت ﮐﻲ څﻨﮕﻪ ﮐﯧﺪاى ﺳﻲ ﭼﻲ څﻠﻮر اﻓﻐﺎن ﻣړوﻧﻪ دي دوﻧﻪ ﺧﻮار او ذﻟﻴﻞ
ﺳﻲ؟
د ﻧﻮرو ټﻮﻟﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﮐﻠﺘﻮر او ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﻲ د ﻳﻮې ﺑﯧﺪﻓﺎع ښځﻲ ټﺮور او وژﻟﻮ ﺗﻪ ﺷﺮم او ﺑﯥ ﻧﻨﮕﻲ وﻳﻞ ﮐﯧږي.
ښځﻪ ﻧﺎﻣﻮس او ﻧﻨﮓ ﮔڼﻞ ﮐﯧږي .او ښځﻮ ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ﮐﻤﺰورو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻨﺎﻩ ورﮐﻮل ﻣﯧړاﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي .ښځﻲ ﺗﻪ
اﺣﺘﺮام د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻓﺮهﻨﮓ ﻳﻮ ﺑﺎرز او ﻣﻨﻞ ﺳﻮى دود دى .ﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ ،ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اوﻟﻪ ﺳﺮﻩ هﻤﺪې دروﻧﺪ اﻓﻐﺎﻧﻲ اﺻﻞ او
اﺧﻼﻗﻲ ارزښﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﭙﮑﻪ ﺳﺘﺮﮔﻪ ﮐﺘﻠﻲ دي ،او هﺮ ﭼﻴﺮي ﭼﻲ ﻳﯥ ﻻس ﺑﺮ ﺳﻮى دى ،ﺳﺨﺖ ﮔﻮزاروﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﺮې ﮐړي
دي .هﻐﻮى د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ او ﻣﻨﻮرو اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻠﻪ ړﻧﺪﻩ ﺑﺪي ﭘﻮرﻩ ﭘﺎﻟﻠﯥ دﻩ ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺑﻴﺎ د هﻐﻮ ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﻲ د
ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ،ﻣﺴﺎوات ،ﺑﺮاﺑﺮۍ ،او ﻣﻮﺟﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ او ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻮي .ﻟﻨډﻩ دا ﭼﻲ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻞ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ
ﭘﺮﺣﻘﻪ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﯧﺮى ﮐړى دى.
دﻏﻪ راز ،د ﻣﯧﺮﻣﻦ ﺳﺘﺎرې اڅﮑﺰۍ وژل د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﺨښﻮﻧﮑﻰ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﮔﻨﻢ .د ﻳﻮې ښځﻲ ﻗﺘﻞ او ټﺮور ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﺑﺮﺑﺮﻳﺖ
او وﺣﺸﺖ ﺑﻮﻟﻢ .ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﻲ ،ټﺮور او ډار ﺧﻮرول ﻧﺎروا ﮔڼﻢ .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﮐﻲ د ډار د ﺧﻮروﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﻞ ﭘﺎﺳﺘﻪ او
اﺳﺎﻧﻪ اهﺪاف ﭘﻪ ﻧښﺘﻪ ﮐړي دي .د ﻣﯧﺮﻣﻦ ﮐﺎﮐړ ﻗﺘﻞ ،د ﻣﮑﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻮ ﻧﺠﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﯧﺰاب ﭘﺎﺷﻞ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن او د ټﻮﻟﻨﻲ
ﺧﺪﻣﺘﮕﺎران وژل ،او د ﻣﻴﻮﻧﺪ د ﻗﺘﻞ رﺳﻤﻲ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﻣﻨﻞ ،د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻧﺎروا ﺑﻐﺎوت او ﺗﺸﺪد ﻓﻘﻂ څﻮ وروﺳﺘۍ ﺑﯧﻠﮕﯥ دي.
ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﻲ ،د اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺪﻣﺘﮕﺎراﻧﻮ وژل د ﺑﺸﺮي وﺟﺪان او ﻋﺎﻃﻔﯥ د ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻘﻮط ښﮑﺎروﻧﺪى دى .هﻤﺪا ﺳﻘﻮط د
اﺧﻼﻗﻲ اﺻﻮﻟﻮ ﮐﻤﺰورﺗﻴﺎ ښﻴﻲ .هﻤﺪا راز ،ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﻲ د ﻗﺎﻧﻮن او اﻣﻨﻴﺖ ﭘﺮ څﺮﮔﻨﺪ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎﻧﺪي دﻻﻟﺖ هﻢ ﮐﻮي.
ﻣﯧﺮﻣﻦ ﺳﺘﺎرﻩ اڅﮑﺰۍ د ﮐﻨﺪهﺎر د ښﺎر ﻳﻮﻩ ﺳﭙﯧڅﻠﯥ او ﺧﺪﻣﺘﮕﺎرﻩ اﺳﺘﺎزي وﻩ .هﻐﻪ د ﮐﻨﺪهﺎر د ښځﻮ د ﻧﻬﻀﺖ ﻳﻮﻩ ﻣﺨﮑښﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻪ ﻏړې وﻩ .ﻣﯧﺮﻣﻦ ﺳﺘﺎرﻩ اڅﮑﺰۍ د ﮐﻨﺪهﺎر ﭘﻪ ﻳﻮې درﻧﯥ ،ﻣﻨﻮري ،او ﻣﺒﺎرزي ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻮري اړﻩ ﻟﺮي ﭼﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﯥ
د ﺑﭽﻪ ﺳﻘﺎو ﭘﺮ ﺿﺪ د ﮐﻨﺪهﺎرﻳﺎﻧﻮ ﻣﺒﺎرزاﺗﻮ ﺗﻪ رﺳﯧږي .د ﺑﭽﻪ ﺳﻘﺎو ﺗﺮ ﻗﻴﺎدت ﻻﻧﺪي د ﺗﯧﺎرو او ارﺗﺠﺎع اﺳﺘﺎزو هﻢ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ د ﻣﺪﻧﻴﺖ او ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ دﺧﻮرﯦﺪو ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺎوﻩ .د ﺑﭽﻪ ﺳﻘﺎو ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ هﻢ ﻟﻪ ﻣﮑﺘﺐ ،ﻣﻌﻠﻢ ،او رڼﺎ څﺨﻪ ډار
او ﮐﺮﮐﻪ ﻟﺮﻟﻪ .هﻐﻮى هﻢ د ښځﻮ د ښﻮﻧﻲ او روزﻧﻲ ﺳﺮﻩ ،هﻢ د ﮐﺎر او ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻩ ،هﻢ ﭘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻣﻮروﮐﻲ
د ﮔډون ﺳﺮﻩ ،او هﻢ د ښځﻲ ﻟﻪ ﺟﻨﺲ او ﻧﻮﻋﻴﺖ ﺳﺮﻩ دښﻤﻨﻲ ﻟﺮﻟﻪ .ﻧﻦ ورځ ،ﻃﺎﻟﺐ ﺟﮕړﻣﺎران هﻢ د ﺑﭽﻪ ﺳﻘﺎو د ډاﻧﮕﻴﺎﻧﻮ
ﭘﻪ ﺷﺎن،ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰو او ورځﻴﻨﻮ ﭼﺎرو ﮐﻲ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ښځﻮ ﻟﻪ هﺮ راز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ او ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺮﻩ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ او ﺗﺒﻪ ﻟﺮي .د هﻐﻮى ﭘﻪ
ﮔﻮﻣﺎن د ښځﻲ ځﺎى ﮐﻮر او ﮔﻮر دى.
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اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺷﻤﺎ را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ هﻤﮑﺎرﯼ دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﻄﻔ ًﺎ ﺑﻪ ﺁدرس ذﻳﻞ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ
maqalat@afghan-german.de

د ﻣﯧﺮﻣﻦ ﺳﺘﺎرې اڅﮑﺰۍ ﺷﻬﺎدت اﺧﻼﻗﻲ او اﺳﻼﻣﻲ ﺿﺪ ځﮑﻪ ﺑﻮﻟﻢ ﭼﻲ ﺣﺘﻰ ﭘﻪ ﺟﻨﮕﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﮐﻲ هﻢ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﻧښﻪ ﮐﻮل ﺟﻨﺎﻳﺖ او ﺑﺸﺮي ﺿﺪ ﻋﻤﻞ دى .ټﻮﻟﻮ ﻣﺪﻧﻲ ،ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ،او ﻣﺬهﺒﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ وژل ﻣﻨﻊ ﮐړي دي.
ځﮑﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ وژل د ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺪﻧﻴﻮ او وﺣﺸﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﮐﺎر دى .هﻤﺪا ﻋﻤﻞ ﺳﭙﯧﺮﻩ ټﺮورﻳﺰم دى .ﻧﺎروا او ﮐﺮﻏﯧړن دى.
د ﻣﯧﺮﻣﻦ ﺳﺘﺎرې اڅﮑﺰۍ ټﺮور اﺳﻼﻣﻲ ﺿﺪ ځﮑﻪ ﺑﻮﻟﻢ ﭼﻲ اﺳﻼم د ﻳﻮﻩ ﺑﯧﮕﻨﺎﻩ ﺑﻨﻲ ادم وژل د ټﻮل ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻗﺘﻞ ﮔڼﻲ .دﻏﻪ
راز ،د ﻳﻮﻩ ﺑﻨﻲ ادم ژﻏﻮرل د درﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻧﺠﺎت ﺑﻮﻟﻲ .ﺑﻠﺨﻮا ،اﺳﻼم ﻣﻌﻴﻦ او ټﺂﮐﻠﻲ ﺟﻨﮕﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟﺮي " .د ﺧﺪاى ﭘﻪ
ﻻرﻩ ﮐﻲ د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺟﻨﮓ ﺗﻪ ور وداﻧﮕﺊ ﭼﻲ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻟﻮري د ﺟﻨﮓ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ در روان وي .ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮐﻲ،
ﺗﯧﺮى او ﺗﻌﺪى ﻣﻪ ﮐﻮى ،ځﮑﻪ ﭼﻲ اﷲ ﭘﺎﮎ ﻇﺎﻟﻤﺎن او ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﻧﻪ ﺧﻮښﻮى" ) ﺑﻘﺮﻩ ،اﻳﻪ  .(١٩٠دﻏﻪ راز ،ﭘﻪ ﮔڼ ﺷﻤﯧﺮ
اﺳﻼﻣﻲ اﺣﮑﺎﻣﻮ او ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐﻲ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ،ښځﻮ ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ،او زړو وژل ﻣﻨﻊ ﺳﻮي دي .د دښﻤﻦ وﻧﻲ او ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ
وهﻞ او ﭘﺮ دښﻤﻦ ﺑﺎﻧﺪي د اوﺑﻮ ﺑﻨﺪول هﻢ ﻣﻨﻊ دي.
ﻧﻦ ﺳﺒﺎ ،د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او اﻟﻘﺎﻋﺪې ټﺮورﻳﺰم د اﺳﻼم او ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ډﯦﺮ ﮔﺮان ﺗﻤﺎﻣﯧږي .دوى ﮐﻮر ﻟﻪ دﻧﻨﻪ ﺧﺮاﺑﻮي .د
اﺳﻼم ﭘﻪ ﻧﻮم ﺟﻨﺎﻳﺖ او ﻗﺘﻞ ﮐﻮي .دوى ﻳﻮ دﻳﻦ او ﺗﻤﺪن ﻳﺮﻏﻤﻞ ﮐړى دى .دوى د دﻳﻦ ﺗﺮ ﭼﺘﺮ ﻻﻧﺪي ډار او ټﺮور
ﺧﻮروي .ﻧﻮرو ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ اﺳﻼم او اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺷډل ،ﺑﯥ ﻓﺮهﻨﮕﻪ ،او ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐړى دى.
ﺑﻞ ﭘﻠﻮ ،د ﻣﯧﺮﻣﻦ ﺳﺘﺎرې اڅﮑﺰۍ ﺷﻬﺎدت او ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﺖ د ﮐﻨﺪهﺎر ﻣﺰﻣﻨﻪ ﺑﯥ اﻣﻨﻲ ﻧﻮرﻩ هﻢ را ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ﮐړﻩ .ﮐﻠﻮﻧﻪ ﮐﻠﻮﻧﻪ
ﮐﯧږي ﭼﻲ ﺑﺪ اﻣﻨﻴﺖ ،ﺧﺮاب اﻗﺘﺼﺎد ،او ﺑﯥ ﭘﺮوا ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ښﺎر ﮐﻲ د هﺮ راز ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ او اﻧﮑﺸﺎف ﻣﺨﻪ ﻧﯧﻮﻟﯥ دﻩ .د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د رژﻳﻢ ﺗﺮ راﻧﺴﮑﻮرﯦﺪو را وروﺳﺘﻪ ،د ﮐﻨﺪهﺎر ﭼﺎرواﮐﻲ د اﻣﻨﻴﺖ ،ﺑﻴﺎوداﻧﻮﻟﻮ ،او اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﮑﺸﺎف ﭘﻪ را وﺳﺘﻠﻮ
ﮐﻲ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺷﺎ راﻏﻠﻰ دي .ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﺗﯧﺮ واﻻﻳﺎن ﻳﺎ ډاﮐﻮ ،ﻳﺎ ﻏﻠﻪ ،او ﻳﺎ هﻢ ﺑﯧﮑﺎرﻩ او ﻟټ وﻩ ،ﺧﻮ اوﺳﻨﻰ واﻟﻰ ښﺎﻏﻠﻰ
ﺗﻮرﻳﺎﻟﻰ وﻳﺴﺎ هﻢ د ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎوﻧﺪ دى ،هﻢ ﻳﯥ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﮐړى دى ،او هﻢ ﺧﭙﻠﻪ د ښﺎر ﺑﭽﻰ دى .ﻧﻮ ځﮑﻪ زﻳﺎﺗﺮو
ﮐﻨﺪهﺎرﻳﺎﻧﻮ ښﻪ هﻴﻠﻪ او ﻧﯧﮏ ﻧﻈﺮ ورﺗﻪ ﻟﺮﻩ ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﺪﻣﺮﻏﻪ ،د ډاﮐټﺮ وﻳﺴﺎ ﭘﻪ دورﻩ ﮐﻲ هﻢ د اﻣﻨﻴﺖ د ټﻴﻨﮕﻮﻟﻮ او هﻢ د
اﻗﺘﺼﺎدي ودي د راوﺳﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻢ ﺧﺎص د ﭘﺎم وړ ﮐﺎر ﻧﺪى ﺳﻮى .ﺣﺘﻰ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐﻲ ﺧﻮ څﻪ ﻧﻮر ﺷﺎﺗﮓ هﻢ ﺳﻮى
دى .دﮐﻨﺪهﺎر ﭼﺎرواﮐﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺎزﻩ ور ﻧﻪ ﮐړي ﭼﻲ د ﭘﺮدو ﭘﻪ ﻟﺴﻤﻮن ﻃﺎﻟﺐ ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎران د ښﺎر ﭘﺮ ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻲ ،ﻣﺨﻮرو،
او ﻣﻨﻮرو اﺷﺨﺎﺻﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺧﭙﻞ ﻣﺮﮔﺎﻧﻲ ﮔﻮزاروﻧﻪ ﺟﺎري وﺳﺎﺗﻲ .د ﮐﻨﺪهﺎر د ښﺎر اﻣﻨﻴﺖ ﻓﻘﻂ ﭘﻨځﻪ زرﻩ ﮐﺴﻴﺰي ﻣﺠﻬﺰي،
ﭘﺎﮐﻲ ،ﺑﺎ دﺳﻴﭙﻠﻨﻪ ،او ﺟﻨﮕﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻗﻮې ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي .ﻋﺎﻣﻪ ﮐﻨﺪهﺎرﻳﺎن د اﻟﻘﺎﻋﺪې ټﺮورﻳﺴټﺎﻧﻮ او ﻃﻠﺐ ﺟﮕړﻣﺎراﻧﻮ ﺳﺮﻩ
هﻴڅ ډول ﻋﻼﻗﻪ او ﻣﻴﻨﻪ ﻧﻠﺮي .ﮐﻨﺪهﺎرﻳﺎن ﭘﺎﮎ ،ﻣﻮﺛﺮ ،او ﺧﺪﻣﺘﮕﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﻮاړي .ﮐﻨﺪهﺎرﻳﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﭼﺎرواﮐﻮ څﺨﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ،ﮐﺎر ،او ﭘﻮرﻩ ﺗﻮﺟﻪ ﻏﻮاړي .واﻟﺴﻼم.
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