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ګوړه یې څو ځلې له غاښونو الندې کړه، خو لکه د اتوم پخوانی تعریف؛ په ذراتو بدله نشوه. غلي یې راوکتل: دا د  
 کومې زمانې ده؟ 

 .ما ویل: انډیواله، ګوړه تاریخ انقضاء نه لري. چې هر وخت په ګیر درغله، خوله پرې خوږه کړه
  .دومره کلک مې خدای راستي که کورت هم لیدلی وي -
 نو ماتولو ته یې څه اړتیا ده؟ تا د حمزه بابا خبره نده اوریدلې: ) ګوړه چې له هرې ډډې وڅکې، خوږه وي(  -
 هههه، عجیبه خبره دې وکړه. دا ووایه چې د کوم دور ده؟  -
 .انډیواله، د تازه خرید وس نشته، د جمهوریت د دور بقایا ده -
 شی دی؟   رښتیا، د جمهوریت خبره دې وکړه. جمهوریت څه -
 .دا د سیاسي علومو استاد درته زه ښکاره شوم؟ دومره پوهیږم چې د نظام یو شکل دی -
 او امارت؟  -
 .هغه هم د نظام یو شکل دی -
د پوهنې وزارت نوې اعالمیه دې کتلې؟ هلته یې لیکلي: ... ټولو امارتي ښوونځیو... چې امارت او جمهوریت  -

 پخوا یې ولې جمهوریتي ښوونځي نه لیکل؟دواړه د نظامونو بڼې دي، نو 
 !فکر کې الړم، ما ویل: ولې، هیر دې شول: جمهوریت شفاخانه -
  .ههههه. سم ځواب راکړه. زه خو یې هیڅ په منطق پوه نشوم -
ته راکه دا خبر پاڼه، ممکن غلطه دې لوستې وي. خبرپاڼه مې په دقت ولوسته، بس همدا خبره وه. یوه شیبه غلی   -

وم. نورې جملې مې هم ولوستې. او بیا مې ورته ویل: موږ ټول د کلیاتو په ځای جزیاتو پسې ګرځو. ټول د مهمو  
وګوره، د جمهوریت په دور کې ځینو محصالنو  خبرو په ځای عادي خبرو پسې ګرځو او په همدې وخت ضایع کوو.  

مه، ماده کې ۱۶د نورو په اشاره د پوهنتون په ځای د ) دانشګاه( نوم پسې شله و. سره له دې چې د اساسي قانون په  
ښکاره راغلي چې د هیواد موجود علمي او اداري مصطالحات ساتل کیږي؛ خو دوی بیا هم نیغ نیغ کیدل. مظاهرې 

ډبول یې وکړل. په سلګونو درسي ساعتونه یې ضایع کړل. دا دې هغه روشنفکره قشر! دې بدبختو یې وکړې، وهل  
د دې پر ځای چې د نصاب او تحصیل پرکیفیت بحثونه کړي وای، نوم پسې یې را واخیسته ، پر اساسي قانون یې 

  .پښه کیښوده او دانشګاه ورته د ټولو ستونزو حل ښکاره شو
 هغه څنګه؟  -
دلته دا مهمه نه ده چې ښوونځي امارتي دي که حکومتي؛ مهمه دا ده چې د نجونو د ښوونځیو په اړه پکې څه  ګوره   -

 .نشته
 .امممم... کیدای شي، د ټولګیو منځ کې له پردو ځړولو وروسته هغه هم شروع شي -
نې هم له یو بله ستر  و د خدای نیکبخته، نو د نجونو ښوونځي خو پخوا هم جال و. ستا زړه دی ټولګیوالې نجو -

 وکړي؟
دا څه وایې. که داسې وي نو دا خو وخت ضایع کول دي. د هر څه جبران کیږي خو د وخت نه. وګوره زموږ د  -

هیواد په هر تغییر کې زموږ دغه شان طالیي وختونه ضایع کیږي او نتیجه یې بیا دا ده چې هغو ګاونډیو ته هم 
. اوس خو شکر دی، امنیت تامین دی. هیڅوک جرئت نشي کوالی چې احتیاج یوو چې زموږ په مخکې وزیږیدل

نجونې وځوروي، کوڅه ډب خلک لکه کثافات ډیران ته جارو شوي. د نجونو د زده کړو لپاره تر دې ښه شرایط نشي  
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وي، پیدا کیدای. ما له ډیرو نجونو پخوا اوریدلي و چې ښوونځیو یا پوهنتونونو ته په الره یې ځینې کوڅه ډبي ځور
 .بدې خبرې ورپسې کوي، اوس خو شکر هغوی هم نشته

  .غلی شوم -
میلمه بیا جذباتي شو. داسې په غوسه لګیا و، لکه د پوهنې جلیلیه وزارت سرپرست وزیر چې زه یم. مسلسل پوښتنې  

 !یې کولې. اخر مې زړه تنګ شو. ما ویل: ډیر ناشکره مخلوق یئ
 کره ځکه یوو چې ستا په تاریخ تیره ګوړه مې تبصره وکړه؟میلمه بدې بدې راوکتلې: هغه څنګه؟ ناش

ما ویل: نه، مسلمانه. ناشکره په دې یئ، چې پخوا به مو یواځې سوله غوښته او دا دی شکر راغله. اوس مو فرمایشونه 
 .شروع کړي، کله پوهنتونونه غواړئ او کله د نجونو ښوونځي

 :چایو کې چې له خپل عکسه خوند اخلي او بیا یې ورو ویلسړی فکر کې الړه، پیالې ته یې داسې کتلې لکه 
خیر دی؛ که هرڅوک پیژنئ، مشورې ورکړئ. دنیا راګوري، مغرض ګاونډیان راګوري، هغه ډیر ښه ګاونډی هم  
وهللا که زموږ په خیر وي. هغوی خپل خیر زموږ په احتیاجۍ کې ویني. زموږ د ولس او نظام په احتیاجۍ کې خپله  

ي. امارت باید هیڅ هغه کار ونکړي چې وطن او خلکو ته یې تاوان رسیږي. که د خپلو خلکو نه مني، د خوشالي وین
ډیر اسالمي ملکونه دي، لږ تر لږه له یوه څخه دې د  (  ۵۰نورې اسالمي نړۍ له پوهانو دې مشوره وغواړي. له )

ډل جوړ کړي چې نور اسالمي هیوادونه نجونو لپاره ښوونیز او تحصیالتي موډل کاپي کړي او یا دې خپله داسې مو
  .یې هم ترې کاپي کړي.مسلمان خو یو امت دی، منځ کې یې سرحد نشته

 !ما ویل، سمه ده. امر دې په ځای کیږي قوماندانه
ژر یې پر خوله داسې ټینګ الس را کیښود، چې نږدې به مې ساه بنده شوې وه. الس یې لرې کړ او بیا یې ورو  

 .ه مه وایه، په کوم جنجال مې وانړوېویل: قوماندان رات
ورو    -ښه ډیر مې وخندل، ما ویل دا هم شکر دی چې دا وطن له قوماندان بازیو خالص شو. نور کارونه به هم ورو  

 .ښه شي
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