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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

عبدالغفور لېوال

۲۰۲۰/۰۹/۱۶

که د نولسمي پېړۍ د یوه ناول له داسې یوې برخې سره مخامخ شئ،
نو څه فکر به وکړئ؟
"ـ دېرش میلیونه دي؟
هو ،صاحبه ،شاوخوا دېرش میلیونه.
ـ نو دومره ډېرو زېرمو ،کانونو او پرېمانه سرچینو راایستلو او زموږ تر صنعتي کمپنیو رارسولو ته خو بلها ډېر
خلک په کار دي.
صاحبه! موږ سنجولي ،شاوخوا پینځه میلیونه د فیزیکي کار لپاره ځوان بشري ځواک ته اړتیا ده.
ـ امممم ! پینځه میلیونه !!!
بس کار به وشي .راځئ ،چې سره ویې ویشو:
نیمایي یې ښځې وګڼئ ،چې ښایي پر کورونو کېنول شي .د ښځو راوتل لویه ګناه اعالن کړئ!
شاوخوا له پینځلسو میلیونو خو بېغمه شوو .بوډاګان به د ناروغیو ،ولږې ،بېوزلۍ او ځورېدو له برکته مړه شي.
ماشومان ښوونځیو ته مه پرېږدئ ،یوازې په کانونو کې یې فیزیکي کار ته وروزئ .د ښوونځیو د سیزلو کار ثواب
اعالن کړئ!
لوستي او تحصیل کړي یې په دې ګناه چې فیزیک و کیمیا و هندسه و نور کفري سبقونه یې لوستي په کفر تورن
کړئ ،بدنام یې کړئ ،کافر و کمونیست یې وګڼئ ،یا دې ووژل شي او یا دې وشړل شي .داسې به نیمایي نور هم
ورک او غلي شي.
یوه مود ه یې نور هم سره وجنګوئ ،چې شاوخوا شل دېرش لکه نور هم په کې مړه و نیمژواندي معیوبین شي .تر
هربل چا هغه کسان ژر ووژنئ ،چې د ملي فکر خاوندان او د خپل هېواد د کانونو ،اوبو ،زېرمو او شتمنیو په ارزښت
خبر دي .تر ټولو لوی کافران همدغه دي ...
دا ډلې ډلګۍ چې ترې وباسئ ،هماغه شاوخوا پینځه میلیونه سوچه او خالص کارګران پاتیږي ،چې زموږ په کار دي.
دوی د غوښو ماشینونه دي .په بدن کې یې مټې او پلې پیاوړې کړئ ،خو ماغزه یې تور او تیاره وساتئ ،زړونه یې
لکه ډبرې کلک او بې عاطفې ښه دي .د دوی ټوله نړۍ باید ځان او کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ ګټل وي او په
کانونو کې کار کول.
په کانونو کې تر عادي کارګرو لوړ څوک مه ورپرېږدئ ،د کانونو مامورین ،آمرین ،اینجینیران او متخصصین له
ګاونډیو هېوادونو وروټاکئ ،په خپله دوی کې پر هیچا باور مه کوئ!
داسې خلک پرې واکمن کړئ ،چې یوازې دعا کوالی شي او د یاغي وګړیو غاړې غوڅوالی شي.
نور نو وخت نه لرو ،په بېړه ټوله شتمني اومه راوباسئ ،د سیمه ییزو دوستانو په مرسته یې راولېږدوئ او بیا یې
همدلته زموږ په صنعتي خاوره کې پروسس کړئ" ! ...

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

