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 ۲۵/۰۵/۲۰۱۶          اکبر راوي عالیه
 

 کار په دی نه( انتظار) نور ته تا!( میني)
 

 خوشحالي د ماته نه افغانستان له هم کله هیڅ میډیا ټولنیزه بدبخته او کمپیوټر بدبخته
 کې ګوټ پراته لیري یوه په نړۍ د او لرم نه هم چاره ؟وکړم څه. راکوي نه خبر
 له چې پرېږدي نه مي مجبوري ساتلو اړیکي سره هیواد او خلکو خپلو د ،کوم ژوند

  .وشلوم اړیکي سره بوک فیس او نیټانټر ،کمپیوټر
 ضرورت خوشحالي او رامآ د تاته نور کړه بس چې وایي راته مي ډاکتران او لورکۍ

 دا په بوک فیس او کمپیوټر خپل همېشه زه چې وایم زه خو ،دی زیات وخت هر بل تر
 زما مرغه بده له البته. کړم ترالسه ترې خبر خوشحالي د کوم ګوندي چې پرانیزم نیت

 .وي ناسم کله هر اټکل
 . ولړزولم خبر بدمرغه یوه بیا دی دا نن

 خبره لړز د کې الفاظو په هسي زه چې کوئ فکر دا به لوستونکي تاسو شي کیدای
 هره ژوند د او کړی رالوی تکلیف ډېر په مي اوالد خپل چې مور یوه داسي ،یم مور. ولړزېدم هم رښتیا نه ،کوم

 . ده کړې تېره کې کړاو ډېر په مي دقیقه
 لیال خور شهیدي خپلي د او ژړل ته رب خپل یې چیغو چیغو په چې ولوست فریاد انتظار دمیني کې بوک فیس په ما

 . کولې ښېرې یې ته قاتالنو
 او پالنونکي قتل د خور د انتظار دمیني چې کوم ښېره دا صفت په رمو یوې او افغاني مسافري یوې د نن هم زه هو

 . دي لړلي مورکۍ کونډه هغې د او انتظار مینه چې نن لکه ولړي غم داسي هم په خدای دي قاتالن خپلهه پ
 ؛دي لیکلي بوک فیس خپل پر انتظار میني

 .واخیستل رانه دي څه هر خو راوکړه، څه دي دا کندهاره اوف. کړه شهیده را ئې خورکۍ غوندي ګل دغه زما»
 دا لرو، نه هیڅوک بل تا بېله هللا یا راوکړه، څه مو دا اوف. که تباه مو هللا وه، نه مرګي د خو خورکۍ نازولې زما
 .نسته البوشاکه انسانیت د دلته ده، ډکه وحشتونو له دنیا

 الس ته غاړي ئې دي څنګه ظالمه ،و نه رژولو د خو ګل دا تله، ته ښوونځي خو وه، کړي څه خور ګاللۍ زما اوف
 !کړل؟ نه وچ السونه دي چیغو سوي هغې د ایا اچاوه،

 زه هللا یا لرو؟ نه حق خوشحالۍ او ژوند د موږ یاآ کړل، نه و څه څه میني مظلومي دې په بندګانو وحشي ستا هللا یا
 .غواړمه تا له ئې قاتلین غواړمه، تا له خور خپله غواړمه، تا له انصاف غواړمه، تا له څه هر
 او وروڼه زخمي مور، کونډه زما. لرمه نه نور تاب ازموینو دومره د یمه، ماته بشپړه زه کړوه، مه مي نوره هللا یا
 کوي؟ دالسا څوک به مینه ماته دا

 ئې سره رمانونوآ عالم یو له کړه، چپه ښاخ پر پېغلتوب د ئې هغه کړه، راشهیده ئې خورکۍ غوندي ګل زما خو اوف
 چیغي میني ماتي دې د واوره، چیغي میني ماتي دې د واوره، ناره مو ته لرو نه څوک بل هللا یا. کړه خاوري
 «!واوره

 مرستي د نه رب خپل له دي کار په ،وژاړو ته خدای خپل دي کار په! یم موافقه سره تاسو له زه ،لوري میني هو
 . کښېنې کور پر باید ته نو نور او شوې ماته ته چې یم نه موافقه درسره دې په خو ،وغواړو غوښتنه

 لیال د شي کیدای او وموندله مور غوندي ما مو لوري بله له ،ورکړه السه له خور غوندي لیال تاسو خوا یوې له که
 . وي موندلی ورور پښتون یو او خور یوه دي کې بدل په څاڅکي هر د ویني د

 . کاږو راکش لورته محاکمې د قاتالن لیال شهیدي د به ټولو په او ورکوه مه السه له همت
 .کوو راکش یې به ته عدالتونو والو نړۍ نشول کمهمح کې افغانستان په که

 کندهار د ډول ځانګړي په او افغانستان او جوړوې ځان مالله هیواد د به ته ،کار په دی نه انتظار نور تاته میني
 . ورکوې نجات ته پولیسو کاره جنایت دې له به ته ولس مظلوم
 . ورکړي السه له خور لیال بله یوه وړاندي په ظالم د هم هغه چې کوئ مه انظار - انتظار میني بلې د تاسو
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 . ده ورکړې قرباني خور پیغلي غوندي ګل یوې د هم هسي تاسو
 ګردي پولیس او انصافي نا ،جبر ،ظلم د ځان چې نشي پیدا لیال بله او مینه بله بیا ښایي ورکړ السه له همت تاسو که
 . کړي سپر وړاندي په

 ! باسئ مه انتظار ته لورېیني او رحم ښامار دوسري دې د تاسو
 

 ! میني
 د نه انتظار له ته چې کې صورت هغه په خو ،ګرزي سبب ښېګڼې د ولس وزله بې دغه د مرو ارو به شهادت لیال د

 . راووزې ته میدان عمل
 

 ! میني
 کړی غیرت ناموس او خاوره خپله پر همېشه ځوانانو هیواد د زموږ ،نشته کمی ځوانانو دغیرتي کې ولس په زموږ

 . ده کړې یې سرښندنه او
 

 ! میني
 پوره اړخونه قانوني خو ،لري ونه هیڅ لپاره پاکولو د اوښکو د ستاسو ښایي عبدهللا ډاکتر او غني اشرف هم څه که

 . وغواړه انصاف هم نه حکومت انصاف بې دغه له او کړه
 

 ! میني
 شوې ثابتي ښې حکومت تر کې کلونو پنځلسو تېرو په چې ورسوه محاکمو هغو تر کې غرونو په فریاد خپل شه الړه
 . دي

 

 ! میني
 ! خېژوې ته دار قاتالن لیال د به ته چې ورکړه ډاډ دي ته کورنۍ

 

 ! میني
 او پتۍ بې له پیغلي نوري ګڼې څېر په (لیال) خور شهیدي د ستا عریضه یوه ستا کې محاکمو والو نړۍ په

 . شي ژغورالی ځوانیمرګۍ
 

 ! میني
 ! کار په دی نه( انتظار) نور تاته!( میني)
 

 .ایاالت متحده امریکا د اکبر راوي عالیه
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