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 ۷۰/۷۰/۲۲۰۲                                             لېوال  عبدالغفور
 
 

 د نبراسکا پروژه او زموږ وینې 
 
 

د میخائیل شولوخوف "غلی دون" ناول به مو لوستی وي، په ټوله کیسه کې زما لپاره پاموړ برخه هغه ده، چې د  
 . کیسې اتل )ګریګوري( له خپل لومړني قتل څخه ځوریږي

 

ګریګوري یو سرتېری دی او باید په جبهه کې خپل دوښمن ووژني، که نه دی به ووژل شي... دی همداسې کوي،  
خو څورځې نه خوب لري، نه آرام او هره شېبه د وژل شوي دوښمن څېره او هغه شېبه یې چې ده قتل وکړ، تر  

کیږي... کیسه روانه ده او ګریګوري په ټولو مخالفو او موافقو جبهو کې جنګیږي، دوهم قتل یې هم  سترګو سترګو  
لړزوي، درېیم او څلورم... خو زمانه داسې ده، چې ګریګوري په سلګونو خلک وژني او یو مهال انسانوژنه ورته 

 .داسې ښکاري لکه د اوبو غوړپ
 

سې بې تفاوته شوې ده، دا بې تفاوتي له دیني توجیه )جهاد( څخه سرچینه افغاني ټولنه د انسانوژنې په وړاندې همدا
 . اخلي

 

وامې ورېدل، یا مې ولوستل، چې د افغانوژنې پراخه پروسه د نبراسکا پوهنتون یوه پروژه وه او داسې جوړه شوې  
 .وه، چې افغانان باید یو د بل له وژلو سره روږدي او عادي شي 

 

لمریزو کلونو کې راپیل کړې وه. نوم   ۱۳۵۳او    ۱۳۵۲اکستان دا پروژه ډېره پخوا، ان په  نبراسکا، انګریزانو او پ
یې پرې جهاد ایښی و او یوه ځانګړنه یې دا وه، چې تر پردیو به خپل ډېر وژني. هدف یې دا و، چې په اسیا کې د  

اږي او بیا یې له سقوط او سکوت  خپل هر سیال پښه افغانستان او نورو پښتونمېشته سیمو )قبایلي ایجنسیو( ته راوک
 .سره مخامخ کړي

 

اول نسل یې له سرې اېږې سره مخامخ کړ، دویم یې خپل منځ کې سره په مرګونو وروزل او درېیم نسل یې ښایي د 
اېږې له بچي او ژېړ ښامار سره مخامخ کړي... خو کیسه هماغه کیسه ده، افغان به افغان وژني، قتل، بې رحمي او  

 ...ویجاړي به روانه وي، خو عام افغانان به یا له اعتیاده او یا هم له بېوسۍ و بېچارګۍ بېتفاوته وي
 

انګریز او پاکستان بریالي ول او د نبراسکا پروژه کامیابه شوه، ادعا کیږي، چې دا پروژه به تر قیامته روانه وي او  
 .یوازې به په افغانستان کې روانه وي

 

 :افغان سیکهانو او هیندوانو په اړه لیکلي وویو چا د 
 

 ...بد یې کول، چې ووتل، باید همدلته پاتې وای، چې د نورو غوندې وژل شوي وای
 

نن و پرون هم د قتل او سرپرې کولو خبرونه ورکړل شول، چا ورپورې وخندل، چا طنز ترې جوړ کړ، ځینو خپګان 
 وښود خو ډېر پام یې دې ته و، چې خپګان یې څومره الیکونه اخلي؟  

 

ې په  موږ ته قتل او د قتل خبر داسې ټکان نه راکوي، چې عقل او شعور مو راویښ کړالی شي او د نبراسکا د پروژ
 .وړاندې د )ولې؟( پر پوښتنې بحث راپیل کړو

 

ټول په دې باور یو، چې )قتال او جهاد( دیني حکم دی او دا به یوازې په افغانستان کې تر قیامته روان وي. که دې  
 !له دې څخه عقیده لږه کږه شوه، نو وشماره د تکفیر ټاپې

 

 !نبراسکا بریالۍ ده
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