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 ۴۰/۴۰/۰۴1۲            شهسوار سنگروال
 

 او دولتي بېروکراسي د ځمکو د غصب مافیا،
 

افغانستان د یوه وروسته پاتې هېواد په توګه، ډېرې دولتي ځمکې شړې پرتې وې، پراخه شتمني یې تر خاورو الندې 
  س او ګرېوان و وه، د پرېمانه اوبو څښتن هېواد، چې اوبه یې مهار شوې نه وې، له وچکالۍ سره ال

زورواکو او ناقانونه وسلوالو، د دولتي چارواکو په مالتړ نه یوازې دولتي او شخصي ځمکې غضب کړې بلکې په 
ناقانونه توګه یې د افغانستان معدنیات په نافني او نا مسلکي توګه د چاودنو په مټ چور کړل، چې موږ د نورستان، 

 وګه یادولی شو، چې د پاکستان، ایران او تاجکستان له الرې قاچاق کېدل بدخشان او پنجشېر معدنیات د بېلګې په ت
ز کال د جون له یوویشتمې نېټې سره  ۰۴۴۸مې نېټې چې د  ۸1کال د جوزا په  1۸۲۰د یوې سروې له مخې په 

و لخوا انانبرابره وه، یوازې د مزار شریف د ښاروالۍ په یوه ناحیه کې شپږ زره شپږ سوه متره ځمکه د څو تنو قومند
 پداسې حال کې چې دوکانونه هم پکې اباد و غضب شوه 

د ځمکو د چور او غصب پېښې د هرې ورځې په تېرېدو دېرېدې او ان تر دې چې بې وځلو او بې وسو کسانو، دولتي 
تي ادارو ته مراجعه وکړه چې د دوی ځمکې له زورواکو او ټوپکمارو نه واخلي او دوی ته یې ور وسپاري  ولې دول

چارواکو او بېروکراتانو د بډو او رشوت په اخستو دغه وګړي له پامه وغورځول  نو ځکه خو ګڼ شمېر بې له دولت 
 او زورواکو نه د غچ اخستو لپاره ټوپک ته ال س کړ او له طالبانو سره ملګري شول 
ورې م د دولت په چارواکو تور پدغه اندېښنې نه یوازې په هېواد کې دننه زیاتې شوې بلکې بهرنیو مرستندویه ټولنو ه

کړ چې د ځمکو په غضب کې له زورواکو سره په فساد کې ښکېل دي  نو ځکه یې په هر سمینار او نړیوال کنفران س 
کرزي فشار را وړ چې فساد ته د پای ټکی کېږدي    خو له بده مرغه چې د کرزي وروڼه هم  په ولسمشر حامد کې

 نو کارېز د بېلګې په توګه یادولی شو په فساد کې ښکېل ول چې موږ د عی
کال( د مالیې وزیر اشرف غني په یوې مطبوعاتي  ۰۴۴۰مه نېټه )د جون پنځمه نېټه  1۱ل کال د جوزا په  1۸۲۸په 

کنفران س کې، پداسې حال کې چې د خپلو ملي سپماو او عایداتو رپوټ یې وړاندې کوه د نړیوالو د بیا بیا ټینګار په 
 تړاو وویل:

دي مشرانو او قومندانانو په ملیاردو ډالره له بهرنیو هېوادونو نه د مرستې په نوم ترالسه کړي دي  او س باید خپله جها
 شتمني هېواد والو ته ور وښیي او ملت ته حساب ورکړي 

د  سلنه ملکیت نا رسمي و، د دې المل همدا و چې زورواکو،( ۲۴وروستیو څېړنو وښوده چې په افغانستان کې اتیا )
هېواد په بېالبېلو سیمو کې د خلکو او دولت زرګونه زره ځمکه غضب کړې وه  د یوې دقیقې احصایې له مخې چې 

 مه نېټه دا وړاندې شوه، چې یو میلون جریبه ځمکه غضب شوې ده  1۸کال د جوزا په  1۸۳۰په ولسي جرګې کې 
ګونو متره ځمکه زورواکو د جهادي قومندانانو موږ د مخه د مزار په ښاروالۍ کې د شاملې ځمکې خبره وکړه چې زر

په نوم غضب کړه  پدغه غضب کې پخپله د مزار والي عطاء محمد نور هم شریک و، چې او س د مزار شریف په 
 ښار کې د میلونونو ډالرو په اندازه جایداد لري 

څو تنو زورواکو یادونه وکړو که موږ د ساري په ډول د هېواد په شمال، لویدیز، جنوب، جنوب ختیز او مرکز کې د 
همدې وسلو او پیسو په زور  څومره پوځي ځواک څښتن ول؟ د د ه شي چې دغه سیمه ییز جنګساالراننو څرګنده ب

 یې ډیر شته تر ګوتو کړل 
عطاء محمد نور یوازې په مزار شریف کې د امریکا له پوځي برید نه را واخله تر اشرف غني پورې د یوه زور 

 اکمن والي په توګه حکومت وکړ واکي، او ځو
کرزي په لنډ مهاله، مینځمهاله او اشرف غني په اوسمهاله پېرونو کې د دې جوګه نه ول چې دی له دندې ګوښه کړي  

 نو ځکه یې په خالص ال س د ځمکو په غضب او فساد کې له مافیا سره ال س درلود 
کې د غضب او چور له الرې د میلونونو ډالرو په اندازه جنرال عبدالرشید دوستم، نه یوازې په پخپل پلرني ټاټوبي 

 وت الندې کړل چېجایداد ترالسه کړل، بلکې د شمال په یو شمېر ښارونو او ان په کابل کې ډېر جایدادونه تر ګو
 ځمکه یادولی شو  موږ د شېر پور

ل کال د  1۸۲۸ې، په عبدالسالم یو بل سیمه ییز قومندان و چې ډېرې شخصي او دولتي ځمکې یې غضب کړې و

                

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sangarwal_sh_de_smoko_mafia.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sangarwal_sh_de_smoko_mafia.pdf


  

 

 5تر ۰ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوال: یادونه

 

 کال( یې له والي سره اختالف پیدا شو او په هغه یې وسلوال برید وکړ  ۰۴۴۰مه  1۲مه نېټه )د جون  ۰۳جوزا په 
 د غور والي ملکزاده چې د ده د مقابلې جوګه نه و، له غوره ووت او هرات والیت ته وتښتېد 

نزو سره ال س او ګرېوان و، بلکې د هېواد په نورو سیمو کې افغانستان نه یوازې د هېواد په شمال کې له دا ډول ستو
هم دا ډول سیمه ییزو واکمنو شتون درلود، چې د ځمکو په غصب او فساد کې یې ال س درلود، د تریاکو په مافیا کې 
ښکېل ول، د وسلو په پلور روږدي وو، په رشوت او اختال س کې ال س درلود  همدغه زورواکي ټول هغه څوک وو 

 دولتي چارواکو او بېروکراتانو په مرسته او مټ یې په ناقانونه توګه پیسې او وسلې ترالسه کړې وې چې د 
د کوکنارو د کښت مافیا که له یوې خوا له دولتي چارواکو سره په فساد ککړه وه، خو له بلې خوا یې له طالب وسلوالو 

 سره هم اړیکې پاللې 
یاکو جګړه دومره پراخه شوه چې امریکا او ټلواله دېته وهڅېده چې د کوکنارو په ټول هېواد کې په تېره هلمند کې د تر

 په کښت داسې زهرجنه دوا وشیندي چې کوکنار له مینځه یوسي 
پدې سره نه یوازې د کوکنار کښت له مینځه الړ، بلکې نور ګټور بوټي او په تېره ماشومان یې له سختو ستونزو او 

 ړل ناروغیو سره ال س او ګرېوان ک
نړیوالو ته دا ډاګیزه شوې وه چې د ځمکو مافیا، په فساد کې ښکېل دولتي چارواکي، د تریاکو سوداګر او طالب 

 وسلوال یو له بل سره اړیکې لري، او د دولت حاکمیت یې له ګواښ سره مخ کړی دی 
ره برابره وه د برېتانیا مې س 1۱ز کال د فبروري له  ۰۴۴۲مه، چې د  ۰۲ل کال د دلوې  1۸۲۸همدا المل و چې په 

د بهرنیو چارو وزیر جکسترا کابل ته راغی، له چارواکو په سر کې له حامد کرزي سره ولیدل او د تریاکو د ناوړه 
پایلو اندېښنه یې ورته مخته کړه او ورته وې ویل، د افغانستان تریاکو د اروپا بازارونه خپل کړي دي  موږ حاضر 

 خنیوي لپاره لتاسو سره مرسته وکړو یو چې د دې بوټي د کښت د م
دا یوازې د برېتانوي وزیر اندېښنه نه وه، بلکې د امریکې د بهرنیو چارو وزیرې هېلري کلنټن کانګر س ته په یوه 

 استول شوي لیک کې، افغانستان د مخدره موادو هېواد بللی دی، چې حکومت یې بې کفایته، له فساده ډک دی 
سرمنشي، په افغانستان کې د یوه اغېزناک حکومت او د سم مشرتابه، نشتوالي له امله په  له دې نه لږ مخکې د ناټو

 ډانګ پېیلې توګه سر ټکولی و  
نیویارک ټایمز هم د یوه ناڅرګند لوړپوړي امریکایي له خولې ولیکل چې امریکایانو او س پتېیلې چې د کابل حکومت 

و س د امریکا د موخو په الره کې خنډ دی، المل یې همدغه بې پر وړاندې سخت دریځ خپل کړي، او دا چې کرزی ا
 باوري وه 

 حکومت د زورواکو په منګولو کې:
د افغانستان د حکومت په تړاو د نړیوالو اندېښنې مخ په ډېرېدو وې، له یوه کنفران س نه تر بل کنفران س پورې د کابل 

 کې به د شفافیت ډاډ نړیوالې ټولنې ته ورکول کېږي له حکومت سره همدا ناندرۍ روانې وې چې راتلونکي کنفران س 
د کنفرانسونو د سریال لړۍ چې پیل یې د بن له کنفران س نه پیل شوی و، همغسې روانه وه او په هر سمینار کې ژمنې 
کېدې، خو عملي وړتیا یې له السه ورکړې وه  دغو سمینارونو او کنفرنسونو ټوله پړه یوازې د حکومت په غاړه نه 

وله بلکې په دغه فساد کې، د هېواد دننه نامسئوله وسلوال زورواکي او ان نړیواله مافیا هم ښکېل ګڼله  خو کوم څه اچ
چې د دولت په و س وه هغه یې و نه کړل او یا یې د فاسدو چارواکو له امله ترسره نکړل، یا ښایي د سیمه ییزو 

هغو زور اوبه کړي، پایله دا چې حکومت او زورواکو په قومندانانو په مداخلې سره یې د دې و س نه درلود چې د 
ګډه د هېواد چور ته مال تړلې وه، نو ځکه خو نه یوازې سمسمکی مینځته را نغی بلکې یو شمېر اندېښنې یې ال را 

 والړې کړې:
وله؟ ښایي ک د مثال په ډول، لومړی باید نړیواله مرستندویه ټولنو ته تم شو چې دوی ولې پخپلو کړو وړو کې ناغېړي

دغه کنفرانسونه، ناستې او غونډې د افغانستان د ودې او پرمختګ لپاره په دوه برخو وېشو  یو ځواب دا وي که موږ
دغې پایلې ته رسېږو، هغه کنفرانسونه چې د عراق له سیاسي ستونزو دمخه جوړ شوي ول، که په سیاسي لحاظ ډېر 

ې  ولې کله چې د عراق له جګړې وروسته کنفرانسونه جوړ شول، ګټور نه ول خو اقتصادي ښېګڼې ډېر د پام وړ و
څرنګه چې د نړیوالو پاملرنه عراق ته اوښتې وه، د تېر په څېر ګټور نه ول    مهمه دا وه چې د کور دننه د حکومت 

 ځکه خو: او افغانانو کړه وړه هم د هېواد په ګټه نه ول، دوی هم له افغانستان سره کومه خواخوږي و نه ښوده، نو
اداري فساد کابو نشو، بلکې ال پراخ شو، یانې داسې اداره نه وه چې په هغې کې رشوت، فساد نه وه او د خلکو -1

 فریاد پکې نه جګېده 
همدغه مفسدینو دولت بدنامه کړ، ولسمشر او د هغه کابینې هم کومه السته راوړنه، نه درلوده چې افغانستان د نړۍ -۰

 له کتاره وباسي د فاسدو هېوادونو 
د دولت په دې کار سره د حکومت د مخالفینو لیکې پیاوړې شوې، طالبان نه یوازې کمزوري نشول بلکې ځواکمن -۸

 شول 
د دولت له پوځي او وسلوالو مخالفینو سربېره سیاسي مخالفین هم د حکومت د ناوړه کړو وړو پر وړاندې ودرېدل -٤

 کړه او د نظام کمزورۍ ته یې الره اواره 
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 د هرې ورځې په تېرېدو دولت خپل پلویان او دوستان له السه ورکول او د مخالفینو لیکې یې پیاوړې کولې -5
د مخدره موادو قاچاق، د مافیایي ډلو پیاوړتیا، د زورواکو هاندې هڅې، د ځمکو غضب، اختال س، اجتماعي بې -٦

 نو یې په ډاګه وویل:عدالتي او نور داسې ناوړه کړه وړه وو چې امریکا او متحدی
 د افغانستان اوسنی حکومت جګړه نشي ګټلی 

سره د دې هم نړیوالو کوښښ درلود چې له یوې خوا چارواکي خپلو مسئولیتونو ته متوجه کړي او له بلې خوا یې د 
 ږدو ېتېر په څېر د کنفرانسونو له الرې د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوه چې موږ دا ځل افغانستان یوازې نه پر

حکومت هم خپله د ماتو پړه په بهرنیو هېوادونو اچوله چې دوی هم په فساد کې ښکېل دي  دې کې شک نه و چې 
بهرنیو هم په فساد کې خپلې ګټې درلودې، ولې د خلکو ګیله د حکومت او سیمه ییزې مافیا نه وه چې تاسو خو افغانان 

 تاسو خو لږ تر لږه په افغانستان زړه وخوږوئ یاست، که بهرنیان په افغانستان زړه نه خوږوي، نو 
ز کال( یو نړیوال کنفران س، د دغو  ۰۴1۴نېټې )د جوالی شلمه  ۰۳ل کال د سرطان )چنګاښ( په  1۸۲۳بیا هم په 

 یادو ناخوالو په تړاو، دا ځل په کابل کې جوړ شو 
 نه زیاتو هېوادونو برخه اخستې وه ( ۱۴د کابل په سمینار کې له شپېتو )

افغان چارواکو، د کنفران س له غړو هېوادونو وغوښتل چې لومړی باید پولی س او وسلوال پوځ پیاوړی شي او تر 
ز کال پورې حکومت باید پخپل مټ متکي شي، که چېرې دغه کار وشي نو د مرستندویانو دغه نیوکه به هم  ۰۴1۰

خوا د فساد شتون دی د حکومت دویمه غوښتنه دا لرې شي، یانې که له یوې خوا په هېواد کې نا امني ده، خو له بلې 
سلنه مرستې له حکومت ( ۲۴وه چې مرستې باید نورې هم زیاتې شي    بهرنیانو ومنله چې او س دستي به پنځو س )

سره وکړي، خو پاتې مرستې به مشروطه په دې وي چې دولتي چارواکي پخپلو ژمنو څومره والړ دي، چې پخپل 
 ه مینځه یوسي هېواد کې اداري فساد ل

په خواشینۍ چې د دولتي چارواکو له ژمنو سره سره بیا هم فساد دومره پراخه شو چې زورواکو د وسلو او پیسو په 
زور د قاضیانو په مالتړ نه یوازې د خلکو شخصي ځمکې الندې کړې، بلکې د دولتي ځمکو قوالې او سندونه یې هم 

 ځمکه وه، خو دوی به څو برابره ځمکې په زور غضب کړې تر ګوتو کړل  که په قواله کې به ل س جریبه 
شنبې ورځ اعالن وکړ چې د دغه سازمان  ۸ل کال( د  ۰/۲/1۸۲۳مه نېټه ) ۰۱کال  اکتوبر په  ۰۴1۴ملګرو ملتو په 

د شفافیت ادارې د رپوټ له مخې افغانستان په نړۍ کې د فساد په تړاو دویمه درجه هېواد وګڼل شو  له یوې خوا د 
 لت د چارواکو ناغېړي، چې نه یوازې د فساد مخه نه نیوله بلکې له زورواکو سره یو ځای په فساد ککړ وو دو

نا امني په خپله د فساد یوه بڼه وه، چې ګاونډیو هېوادونو په سر کې پاکستان او ایران ورته لمن وهله  ولې د کرزي 
د جیو تلوېزیون د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:  لکه دمخه چې وویل شول له لویو تېروتنو څخه یوه دا وه چې

 که چېرې امریکا په پاکستان برید وکړي دی به د امریکا پر ضد د پاکستان مالتړ وکړي ( ۰1/1۴/۰۴11)
 د مرستندويه ټولنو خواخوږي،

 او د چارواکو بېباکي:
لي هېواد افغانستان سره د هر اړخیزې د نړۍ بېالبېلو هېوادونو، خیریه او نړیوالو مرستندویه ټولنو، له جګړه ځپ

 مرستې ټټر واهه 
چې د افغانستان د پدغو مرستو کې داسې یو شمېر شامل هېوادونه او ټولنې وې چې په ډېرې خواخوږۍ یې غوښته 

بیا رغاونې لپاره مټې را بډ وهي، خو له بده مرغه د دولت چارواکي او د هېواد زورواکي په خپلو ګټو دومره مین 
  لي ګټې ورته له ارزښته ولېدلې وېل، چې مو

سره د دې چې نړیوالو په وار وار په حامد کرزي غږ وکړ چې روان فساد کابو کړي، خو هغه د خپلو ماتو پړه په 
بهرنیانو اچوله    ولې بیا هم کومې مرستې چې بهرنیو له افغانستان سره، له بېالبېلو الرو کړې دي لنډیز یې داسې 

 دی:
کا د هوایي او ځمکنیو بریدو له امله چې د طالبانو واکمني ړنګه شوه، یو شمېر هېوادونو او مرستندویه ټولنو د امری

 ملیارده ډالرو ته اړتیا ده  ۰۲وویل او وپتېیله چې د افغانستان د بیا رغاونې لپاره دستي 
 

ڼه
ګ

 نېټه 
مرستندویه 

 ټولنې

 د
مرستو 

   اندازه

د  
هېوادونو 

 شمېر

ې
ځ
ر
و

 

 کتنه

1 
۰1 /1 

/۰۴۴۰ 
د توکیو 

 کنفران س

۰ 
ملیارده 

 ډالره

 
۱۴ 

 هېوادونه
۰ 

یوازې امریکا 
 میلونه ۳۳۱

۰ ۰۰ /1 /۴ // 
۰ 

 ملیارده
 

// // ۴ 
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۸ ۰/1۴/۴   
نیم  ۰

 میلونه
کاناډا،  

 برېتانیا
1 ۴ 

۰ ۲/1۰/۴  
۸ 

 ملیارده
 

 یوازې امریکا ۴ امریکا

۲ 1/1۰/۴ 
 ۰بن 
 کنفران س

۴ 
 

 هاندازه معلومه ند 1 هېواده ۲۸

۱ ۲/1۰/۴ 
 لندن د

 کنفران س
 

 
 // 1 هېواده ۰۴

۴ 1۳ /1۰/۴ 
روم 

 کنفران س
۴ 

بهرنیو  
چارو 

 وزیران
1 

او  سیاسي،اقتصادي
 حقوقي

۲ ۰۰/۰/۰۴۴۸ 
توکیو 

 کنفران س
۴ 

 ۸۰ 
 هېوادونه

۰ 
 ۸۲یوازې جاپان 

 میلونه

 مسکو ۸/۸/۴ ۳
۰۴ 

 میلونه
 

  
له دفاع وزارت سره 

 پوځي مرسته

 ۴ کابل 1۱/۰/۴ 1۴
ونو د سړک 

 رغاونه
 

امریکا، جاپان، 
 سعودي عربستان

 کابل ۳/۲/۴ 11
1۴۴ 
زره 
 ډالره

 
کابل  د

 موزیم
 یوازې امریکا ۴

 کابل ۰۱/۲/۴ 1۰
د 

روغتیا 
 وزارت

 
مور او 

 ماشوم
 

د فرانسې د ولسمشر 
 د شیراک مېرمن

 هسپانیا ۰۱/۱/۴ 1۸
۲۴ 

 میلونه

ټول سل  
میلونه 

 بیارغاونه
 یوازې هسپانیا ۴

 اشنګټنو ۰/11/۴ 1۰
1۰ 

 ملیارده
پوځي او  

 بیارغاونه
 امریکا ۴

1۲ 1/۰/۰۴۴۰   
۲ 

 ملیارده
سیاسي او  

 پوځي
 نړیوال کنفران س 1

1۱ ۲/۰/۰۴۴۲ 
د جدې 

 کنفران س
 

سوداګریزو  
 چارو کې

 نړیوال 

 کابل ۰۲/۲/۴ 1۴
نیم 

 ملیارد
 

 د هند صدراعظم 1 مهانسنګهـ

 بخارست ۰/۰/۰۴۴۲ 1۲
۸۲ 

 ملیارده
د ناټو  

 سرمشریزه
 نړیوال ۸

 پاری س 1۰/۲/۴ 1۳
۲۴ 

 ملیارده
 

 ۴ 1 نړیوال

 ۴ هالېنډ ۸1/۸/۰۴۴۳ ۰۴
 ۴۴ 

 هېوادونه
 نړیوال 1

۰1 ۰۰/1/۰۴1۴ 
استامبول 
 کنفران س

۴ 
 

۴ ۰  

 ۴ لندن ۰۲/1/۴ ۰۰
 

۴۴  
 1.۱نړیوال بانک د 

ملیاردو ډلرو 
 پورونه وبښل

 کابل 1۰/۲/۰۴11 ۰۸

د هند 
پخوانۍ 
مرستې 
1۲۴۴ 
میلونه 
جمع 
۲۴۴ 
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 نهمیلو

۰۰ ۰/1۰/۴ 
د بن 

 کنفران س
 

 
 ۲ 

نړۍ یو ځل بیا د 
 مرستو ژمنه وکړه

  ۰    بروکسل ۲/۰/۰۴1۰ ۰۲

  شیکاګو ۰۴/۲/۴ ۰۱
 

  
راسموسن وویل د 

 ۰.1ناټو غړو 
 ملیارده ډالره

 چین ۲/۱/۴ ۰۴
۰۰ 

 میلونه
 

   

 توکیو ۲/۴/۴ ۰۲
1۱ 

 ملیارده
 

 مشروطې پر فساد  

  بروکسل ۳/۳/۴ ۰۳

 

  

د ناټو غړو 
هېوادونو د تېر په 
څېر مرستې اعالن 

 کړې

  کابل ۲/1۰/۴ ۸۴
 

  
د المان جمهور 
رئی س یوخیم ګاک، د 

 پولیسو روزنه

۸1 1۴/۰/۰۴1۸   
 

  
ډنفورډ جوزیوف، د 

 مرستې اعالن

  کابل ۰۸/۴/۴ ۸۰

 ۲۴ 
هېوادونو د 
توکیو په 

 تړاو

  

  هند 1۰/1۰/۴ ۸۸
د پوځي  

مرستو 
 نوی اعالن

  

 
 اوباما په امریکې کې اعالن وکړ چې موږ دوه ملیارده او شپېته ملیونه مرسته کوو  نېټې ۴/۸/۰۴1۰په 

دغې مرستې یوازې د بېلګې په توګه یادې شوې، که چېرې په بشپړه توګه وڅېړل شي او په جزیاتو یې یادونه وشي، 
 ښایي یوه ځانګړي اثر ته ضرورت احسا س شي 
انګړې نه وې، بلکې له ده وروسته چې اشرف غني واک ته ورسېد، دغه مرستې یوازې د کرزي د واک تر مهاله ځ

 ټولې نړۍ د تېر په څېر خپلو مرستو ته دوام ورکړ 
که څه هم د کرزي د واک په وروستیو کې د ده او د امریکې د چارواکو تر مینځ اختالف را مینځته شو  ولې بیا هم 

 نوي ولسمشر دغه اختالف له مینځه یووړ 
 

 پای
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