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  ۱۲/۵۰/۲۰۲۲         عبدالغفور لېوال 
 

 ؟ دي  کار په کول څه
 

  وه ی  په  .دلېوکوچ  ته  مصر   روسته  ایب  او  کنعان  خهڅ  جنوب  له  عراق  اوسني  د  پخوا  کاله  زره  ږـشپ  نن  تر  لیاسرائ  بني
  او   درلود  وادېه  یې  نه  ېچ  شول،  پرک  تیت  ېداس  پخوا  کاله   ۱۸۰۰  نن  تر  حساب  بل په  او  زره  مین  دوه  نن  تر  حساب

 ې پر الس به هرچا د  ېچ ول، شوي لټر او ړو ېکرک د ولوټ د اتفاقه، ېب خپاره، ېک  ړۍن ولهټ په .ټبنس  ملي ګډ نه
  دي... شوي وژل هم ونهیلیم ږشپ ېک کال وهی په .یې وژل شو بر
 

  کو؟یل  دلته  ېول  دا خو ده، دهږاو سهیک
 

  نامه   ېد  په  او  شول  ولټرا  ارانښیهو  هڅ  انویلیاسرائ  د  و.  نوم  ډۍغون  ېوی  د  ېک  میلیاورش  په  " ونی"ص  ای  " ونی"صه
   : ېچ وه، دا به تنهښپو ۍنړلوم زم یونیصه د ایيښ .ودېښک ټبنس اسيیس ېملتپالن ليیاسرائ د یې

 

   و؟ی بدمرغه  ېداس ېول ږمو
 

  :ای
 

   لرو؟ نه وطن ېول
 

 :ای
 

   و؟ی والډک و بیغر ېول
 

 :ای
 

 ...  و؟ی نالوستي ېول
 

  و ړ رب  کلنو  زره  وڅ  له  او  ېالر  حل  وابونه،ځ  عملي  او  علمي  یې  ته  تنوښپو  دغو  بس  ل،ړک  ونه  هڅ  بل  زمیونیصه
  پرک   تیت   خپل  ېک  کلونو  ایاو   ای  توې شپ  په یې  ټم  په  ود ښالر  ېهمد  د  ېچ  ،ړک  ته  ځرامن  ودښالر ستلویراا  د  اوستونزو

   .ړک  خاوند واک اسيیس والړین ټپ او واکځ يځپو يړاویپ اقتصاد، ستر (،وادې)ه ېزمک  د ولس
 

  انتقادي   هړ بشپ  په  تیوضع   اعتقادي  او  زیدود  اقتصادي،  ز،یولن ټ  ي،ګ فرهن  ني،ید  ولس  خپل  د  ېک  خیتار  خپل  په  یدو
  .ړک ونه هم جرئت ریتکف د یې چایه دل،ېرېو ونه چایه له ېک کتنه کره رحمانه ېب په حالت خپل د او وکوت هڼب
 

 ېک  ولنوټ  حيیمس  په  ې چ  مهال  هغه  ده،ېک  لګڼ  سود  او  ناهګ  صرافي  ای  بدلون  ادلون  پیسو  د  ېک  تیحیمس  په  پخوا،
  ېچ  ه،ړک  درک  دا  ستانویون یصه  کوي.  یدو  به  کار  )سپک!(  ۍ صراف  د  ېچ  وه،  دا  یې  جزا  وهی نو  دل،ېک  پلځ  انیهودی

  نور   خپل  یې  ېهمداس  او  ستهیواخ  هګټ  هړبشپ  یې  ېد  له  ،ید  ېورپات  ته  یدو  کتورېس   ۍبانکدار  د  ېک  ړۍن  ېنو  په
 ... ېژندلېوپ هم ې اویت ګړم ین او واکونهځ خيیتار

 

   شو؟ یکوال زده ه څ ېد  له افغانان ږمو ...هیبالتشب  هیبالتشب 
 

 (؟يړک لی)تحل وشني بدمرغي خيیتار ږزمو دا  ېچ شي، نه  دایپ به ارانښیهو افغان وڅ
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 مکلف   انځ  هودی  هر  ایدون  د  ،ېومنل  یې  ېخبر  او  شول  ولټ را  ارانوښیهو  خپلو  پر  ولټ   ېچ  و،  دا  کمال  لویاسرائ  د
   شي... ګډور ې ک هڅه په  لوړو هځمن له  د ۍبدمرغ خيیتار ېخپل د ېچ ه،ڼاګو
 

   :ېچ ده، همدا ستونزه ۍنړلوم ږزمو
 

 ې خبر ارانوښیهو دغو   د ــ   ید  من  پخپله ې چ ــ  افغان   هر نو شي،  که  او  شي نه ول ټ را  سره  به اران ښیهو و  ــ ۱
   ؟ نه که ومني به
 

 او  ده  کمه  هغو  تر  مو  هډنڅ  وهی  ۍبدمرغ  خيیتار  د  ېوازی  و،ی  بدمرغه  رډې  لویاسرائ  تر  افغانان  ږمو  پلوه،  خيیتار  له
   دي. ېشو څېغو ېتر یې ښېپ و الس ېچ زمکه وهی ېداس  لرو، وادېه مکلهی ن و مین وی ې چ دا، هغه

 

  د   هم  وال،ډک  هم  ،ېپات   روسته  هم  نالوستي،  هم  اتفاقه،  ېب  هم  خوار،  هم  و،ی  يږو  هم   لویاسرائ  و یپخوان  تر  نو   نور
 ...ړکک   ویمنښدو  او ویلوګتربور رنویخ په هم او ړو ېمسخر او ېکرک د والوړین
 

  له   ،یښیا  یې  ټبنس  فکري  ېملتپالن  افغان  د  ې چ  ،ید  تونویشخص  وینړلوم  له   کټخ  خان  خوشال  ېک  خیتار  ډلن  په  ږزمو
 رحمهېب د  او  ېو ېژندلېپ ړې جر ۍ بدمرغ خيیتار د او آفتونه ولس خپل  د  یې سم سره  نوګړانځ مکاني - زماني خپلو
  درلوده:  هم یې واکځ ېکتن کره

 

 م ړک ار ډ  به  ېچ  م، ی  نه ی کمزور خوشال زه
 ه ړراک یې   ولهـخ  ې چ م ـوه ې ارـن  کاره ښ هـپ

 

 نو، اوس
 

  و؟ی ې داس ېول ږمو ـ
 

   و؟ی يږو ېول ـ
 

   و؟ی اتفاقه ېب او ارګوز نالوستي، ېول ـ
 

  و؟ړیږک و یمنښدو او ۍلوګتربور له ېول ـ
 

   ؟ېول ؟ ېول  ؟ېول او شو؟ نه یوالړجو ولنهټ هوسا رنهډېمو وهی ېول ـ
 

 درشمارئ...  ونهګزر ېپس یې نور ...ید المل وی یې کرټ  و ریتوپ فکري ځمن تر ارښ و کلي د ږزمو
 
 دي:  ېمهم ېتنښپو ېدو
  

  د  او  ومومي؟  وابونهځ  ته  تنوښپو  دغو  او  يڅېړو   بدمرغي  روانه  او  خيیتار  ږزمو  ېچ   شته،  اران ښیهو  و   ــ  ۱
 ي؟ ړک تهځرامن نالرړک ملتپاله  " زمی"افغان

 

  ي؟ړک ریتکف  ېی به لمسون په وړیک استخباراتي د   که دي؟ېږپر ته خبرو او کار فکر، ارانښیهو دا  به ولس ایا -۲
 

  ده. وسله " ری"تکف د لمسون په منوښدو د منښدو  یلو ولوټ تر ېافغانژغورن د
 

 شي؟ ولټرا زونویاندړو په ارانوښیهو دغو د ولټ به ولس ایا
 ... ایا ... ایا ...ایا
 

  کئ،ی ول تاسو ېتنښپو ېنور
 

 ،خو
 

 .وی ږمو همدا ملت وبډ ېک غمونو په  او بدمرغه ولوټ تر ۍړن د اوس همدا ې چ شئ، پوه ېخبر ېوی ېد په
 

 ! هښخو خپله مو نوره 
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