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 ۱۹/۰۵/۲۰۱۶        لمر ډاکټر
 

 د افغانستان برېښنایي ستونزو ته لنډه کتنه

افغانستان یو ډېر بېوزلی هېواد دی او له بده مرغه چې تر ننه نه تولیدي مملکت شو او نه هم خودکفا ملت. د مرحوم 
دورانه نیولې بیا د شهید سردار محمد داود خان تر واکمني پورې دغه بدمرغه ملت په بهرنیو محمد ظاهر شاه له 

مرستو یا دونري سیروم ساتل شوی دی، چې څوک یې علت 
داخلي ټبریزې شخړې ګڼي او نور یې بیا د سیمه ییزو او نړېوالو 

مالته »بهرنیو السوهني نوموي، خو د فارسي متل دی، چې وایي 
 «. همساېته دزد نګیر هوش ُکن و

  له بده مرغه په وروستیو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې
لومړی سره حوبا راغله او بیا شینسري سوټیان راغلل، چې هم یې 
ځان تباه کړ اوهم یې ملت بیا د غالمۍ په لومه کې ښکېل کړ، چې 

کاله کېږي، چې افغان ولس په وینو کې لمبېږي او د نا  ۱۵دا دي 
واکمنو د کړو وړو قرباني ورکوي، چې دغه افغاني بدمرغي  اهلو

 به څومره نوره پسې اوږدېږږي، هېچا ته یې پته نه لګېږي.
کلونو په بهیر کې د افغانستان د کمونیستي غوبل او  ۱۳۶۰د 

جهادي شرارت په ترڅ کې د کابل ښار برېښنا مخ په ورکېدو 
ځای به د درونټې توربینونه فلج شوي ول، خو قرباني یې لکه نن شوه، چېرې به د نغلو پایې الوتلې وي، او بل 

غوندې د کابل ښار څو میلیونه بېوزلو، له جنګ او شرارته متنفرو خلکو ورکوله. په کابل کې د کورونو برېښنا په 
 علیکینونو واوښته او ډوډۍ به یې په تېلو پخېده. 

کې ژوند کولو، چېرې چې د برېښنا څرک لیا نن هم نه لیدل کاله د افغانستان په اطرافي سیمو  ۱۳۶۰ما مخکې له 
کېږي، خو نن سبا هلته او دلته یو شمېر خلک په سولرونو سمبال دي او د برېښنا له نعمته برخمن دي، خو هغه 

لمریز کلونو په ترڅ کې په کابل کې خال خال  ۱۳۶۰مهال په سیمو کې د ګیسونو کارول ډېر معمول ول، مګر د 
لیدل کېدل، خو د کابل خلکو د دودګینو علیکنونو او لوګنو لمپو ته د سرخوږي شپې سبا کولې، چې ویل به ګیسونه 

 یې: کابلي نان ُملي!
د هغه مهال یوه پېښه چې د کوټې سنګي په سیمه کې تر سره شوې وه، تر ننه مې نه هېرېږي. نن سبا دغه سیمې ته 

رویس مېدان په نامه په ښاروالي کې ثبت ده. د تېلو اخیستل په کابل د پل هوایي نوم یادېږي، خو په اصل کې د می
کې هغه مهال یو ستر جنجال وو. ما به تېل تل د کوټه سنګي او یا هم د دېمزنګ د تیلو له ټانکه اخیستل. هغه مهال 

د خپلوانو په درجو ښکته کېدله. ما هغه مهال د مسافري ژوند  ۳۰حتی منفي  ۲۵به ژمي کې کله کله هوا تر منفي 
کور کې تېرولو او د ګذارې ژوند مي درلودلو. کله به مې چې تېل راوړل، نو تر کوره به مې د ګېلن په وسپنه او د 
کابل ښار په سړو السونه داسې یخ وهلي ول، چې حتی ټول هډونه به مې سوځېدل، د کابل په ژمي کې به مې 

څپړې چاودېدلې وې، نو له ځانه سره به مې ویل: اوالد  هرومرو هم شونډې، هم د پښو خپړې او هم د السونو
 غریب د سرمایي زمستان کابل!  

، چې د «قیود شبګردي»زه به په تېلو پسې زیاتره وخت وروسته د شپې د خوځښت د منعکېدو نه یعنې وروسته له 
ره د میرویس مېدان د تېلو بجو پورې به وو، د نېمې شپې په څلورو بجو به زیات ۴بجو او نېمې شپې تر  ۱۰شپې له 

ټانک ته )چې اوس یې پر ځای د دستفروشي ډګر جوړ شوی دی( ورتلم، خو ایله به د سهارپه شپږو بجو په دې 
لیټره تېل به کېدل اخیستل به مې. له یو ګیلن د زیاتو تېلو اخیستلو اجازه نه وه او  ۴،۵وتوانېدم، چې یو ګیلن چې 

له یو ګیلنه ډېر تېل وانخلي، بس ژوند همداسې وو، ځکه په بازار کې تېل ډېر دولت منع کړې وه، چې خلک باید 
 «. بیادر نان ته بخو و پردې ته بکو!»ګران بیه ول، نو 
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وروسته له دې چې تېل به مې واخیستل، نو بیا د ګوالیي پل سورخ  هغه مهال زه د حبیبیې لېسې زده کوونکی وم.
انتظار هم وایستلو، خو له بده مرغه چې تېل به خالص شول او یا به سرتېری او پر لور کور ته روانېدم. کله به مې 

یا هم کوم آمر صیب په قهر شو او د ټولو ګیلنونه به یې په لغتو ووهل او له سیمې به یې وشړلو او یا به هم د داسې 
ې وم او بل به ویل چې زما انډوخر په نتیجه کې د تېلو د مشتریانو تر منځ شخړه پیل شوه، چې یو به وېل زه مخک

 ګیلن هلته وو، نو بس یو بل اخوډب به مو هم په سوسیالیستي بې تیلې کې تېر کړ. 
د تېلو د اخیستلو مشتریان لکه د ُملي وحدت دولت د افغانستان له هر ټبره جوړ وو، چې په جنګ کې به چا د اوغان 

ه د راپز او بیني پُچق نارې پورته کړې، خو مېرمنو به د غول ناره کړه، بل به د ... خر، بل د کله خام او نورو ب
خپلو بدمرغیو کرېکې وهلي، چې د خدای په پار کرار شی او په کراره خپل تېل واخلی، دا چې ساړه مو وژني بس 

 نه دي، چې تاسو اوس یو بل هم پسې وهی او سپکوی. 
خپل ګېلن به هر چا په کتار کې کېښود، خو بدمرغي د تېلو د اخیستلو لپاره به ټول خلک سهار ډېر وختي راتلل او 

دا وه، چې هر څوک باید په همغه ساړه کې په کتار کې درېدلی وی، ځکه که پولیس یا سرتېری به راغی او کوم 
ګېلن به یې پرته له څښتنه وموندو، نو یا به یې ګېلن وړلو او یا به یې داسې په لغتو درته وهلی وو، چې بېرته به دې 

شوی موندلی او یا به داسې چیتو پیت وو، چې د استفادې وړ به نه وو، ځکه نو موږ مجبور وو، چې له نیمې نه 
 شپې، په همغه ساړه ژمې کې د تیلو د تر السه کولو پورې باید په کتار کې درېدلی وی.
کتار ډېر اوږد وو، لږ ترلږه یو ځلې، په نیمه شپه کې په تېلو پسې ووتلم، د مېرویس مېدان د تیلو ټانک ته ورسېدلم، 

 ۳۰تنه نرینه او ښځینه په کتار کې درېدلي ول. ډېر ساړه وو، داسې ویل کېدل، چې هغه مهال هوا تر منفي  ۶۰۰
درجو پورې ښکته شوې وه. په دیوالونو د یخونو کندېلونه راځړېدلي ول، ځمکه لکه سپینه هنداره ښویه وه، چې په 

ې او یا لوېدلې، چې د هډونو د ماتېدو ګواښ هم ورسره مل وو، خو دا هرڅه چې هر دویم ګام کې به پرې ښوېدل
 وو، خو تېرېدل او ټپونه یې هم جوړېدل. 

مګر یوه شپه یا ښه ووایم هغه د ژمي تیاره سهار وختي زه په کتار کې درېدلی وم او زما نه لس ګېلنه وروسته یوه 
ته وه، خو ما یې ګیلن څو ځلې مخې ته وښویولو، نو د وخت په نامراده نجلۍ  په چادري کې پېچلې پر ځمکه ناس

تېرېدو، د تیلو تر پمپه واټن هم کمېدو، نو ما ورغږ کړ، چې نوبت دې نېژدې دی، خو دا ُچپ وه، یوه شیبه وروسته 
و ، خو دغه نجلۍ غلې وه او و نه خوځېدله، ی«خوارک بخې که نوبتت مېرسه!»یوبل تن له مشتریانو هم ورغږ کړ

بل هم پرې یو دوې دقیقې وروسته بیا غږ وکړ، خو نجلۍ لکه بُت پر ځمکه ناسته وه، زه لږ ورنېژدې شوم او ورته 
مې وویل، چې پاڅه وار دې رارسېدلی دی! خو دا و نه خوځېدله. موږ ټول لږ څه مشکوک شولو، یو تن یې پر 

ګومان کولو، چې له ستومانتیا ډېر دروند خوب اوږه الس کېښود چې ویې ښوروي او یا یې راویښه کړې، ځکه موږ 
پرې راغلی دی، مګر خوب نه وو، سمدالسه ړنګه بنګه په کېن اخړ غونجه منجه ولوېدله، سا یې وتلې وه! او د 

نارې پورته شوې او په مشتریانو کې د وېر « بخدا ُمرده، بخدا که ُمرده، وی ُمرده، هللا ُمرده، راستي مرده....!»
 شوه، خو د کریکو تنین ېې لیا تر ننه زما په غوږونو کې زمزمه کېږي!  واویال پیل

ما له ننه څو کاله مخکې ګڼشمېر لیکنې کړې وې، چې د افغانستان د متوازنې او هراړخیزې ودې لپاره باید کوم 
، خو نه زما  جوړ کړی وو« َجامعُالَکماالت»ټکي په پام کې ونیول شي، د افغانانو له خبرو سره سم مې له ځانه  

هلو ځلو ځای ونیو او نه هم زما لیکنو کومه خالیګاه ډکه کړه، چا راته بدې ردې ولیکلې، او بل راته د علمي 
کې زه هم تریتام شوم او نورو راته وویل چې « هر کارې بې روزي»صالحیت سپارښتنه وکړه او په دومره ډېرو 

په وړه خوله لویې خبرې مه کوه، نو ما هم کرار په فرار او بل راته وویل، چې « سنګ بجای خود سنګین است!»
 مصلحت وګڼلو او خوله مې پټه او قلم مې پڅ کړ!

خو د افغنستان ستونزې هېڅوک په کراره نه پرېږدي، ځکه وایي چې وروسته له دې چې د ښاغلي اشرف غني 

پایڅوړ ورتړلی دی، چې حتی یا ګل مرجان یې ورپورې لکه « LT»واکمني رامنځ ته شوې ده او لشمک تېمکي 

بیتالخال ته هم ورسره غبرګ روان وي او هره شیبه ورته  غوږ کې د پنځوس سلنه سلسله زمزمه کوي. لومړې 
مرستیال یې د شمال مړزخانو ته روان وي، چې په بګیلو مړزانو د جنګ ډګر وګټي، خو بل مرستیال یې بیا نن سبا 

 ې کوکې یې تر اروپا او سپکې یې تر بریتانیا وختلې!ځان په برېښنایي مزیو زندۍ کړی دی، چ
له بده مرغه په وروستیو څو لسیزو کې په افغانستان کې هر څه په قومي تله کې تلېږي، مګر نه په ملي ارزښتونو 
کې نغښتي دي! احزاب په قومي بنسټ جوړ شوي دي، نه په ملي مسؤلیت او بیناالفغاني مصؤنیت. ټولو ته څرګنده 

کلونو کې د امریکا په رهبري او د ټلوالو په رهنمایي د تروریزم تر پلمې الندې د افغانستان  ۱۵په وروستیو  ده، چې
سهیل، لوېدیز او ختیزې سیمې ځپل کېږي او متداومه جګړه پکې روانه ده، چې اوس یې دحشراتو نړۍ هم د پېریانو 

او شمالي سیمو هم خېژي! چې عاملین یې بیا هم  جنګونو ته راوغوښته، خو وسمهال یې تاوتریخوالی تر منځنیو
 همدا سیمه پال مګر نه ملت پال رهبران دي.
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د افغانستان د نېکمرغي لپاره باید د امنیت تر څنګ د عزت مصؤنیت، د ملت ښوونې او روزنې، روغتیا او د 
خو لپاره اړین دي، خو د ژوندون هوساینې ته پاملرنه وشي، چې د زراعت، صنعت او لویو الرو جوړول د دغه مو

هېواد د متوازن او هر اړخیز ژوند لپاره د برېښنایي انرژي موجودیت حیاتي دی، چې د تېلو، ګازو او سکرو تر 
 څنګ برېښنا د یو مملکت او سیمې په تولیدي کېدلو او خودکفا کېدو کې بنسټیز رول لوبوي. 

تیا لري، خو له بده مرغه د افغانستان چارواکو په وروستیو میګا واټه برېښنا ته اړ ۱۵۰۰۰،۰افغانستان ټولټال تر 
تریلیونو ډالرو د مرستو په چاپېر کې بیا هم و نه شوی کولی، چې د افغانستان زراعت، صنعت  ۲کلونو کې د  ۱۵

سلنه  ۳۵او برېښنایي کېدلو لپاره اړین کار وکړي او ډېرې پروژې یې ناکامه دي، چې نن هم افغانستان د خپلو 
ړتیاوې د برېښنا په برخه کې نه شي پوره کولی، نو هم غریب دی، هم مریض او هم درپه دره! ځکه د برېښنا په ا

برخه کې هم له ټولو برېښنایي بندونو او توربینونو )نغلو، سروبي، کجکي، چک، سلما( او داسې نورو سره بیا هم  
 خپلې اړینې برېښنایي اړتیاوې نه شي پوره کولی. 

فغانستان د جیوپولتیک په نقشه کې بیا غوره موقعیت خپل کړی دی، ځکه روسان په سوریه، اوکراین، نن سبا ا
ګورجستان، کوکاز او تورکیه کې له ناټو او امریکا سره ښکر په ښکر دي او خپله سیالي او زور په دغو ملکونو 

وپا او امریکا یا ښه وویل شي ناټو کې آزمویي. له بل پلوه د روسیې اغیزناک موجودیت په منځنۍ آسیا کې د ار
 لپاره بله سرخوږي ده، خو افغانستان کولی شي په ښه درایت له خپل دغه ننني موقعیته سمه ګټه پورته کړي. 

ایران د امریکا او یا ناټو له وېرې له روسانو سره جیوپولتیک اړخونه لګوي، مګر بیا هم له عربانو سره په یوه او 
عه خپرېدونکي پوتنسیال ته لمنه وهي، چې هم سوني مذهبه عربان ورته په دو دو کېږي او هم یا بله سیمه کې د شی

امریکایان ورته ټوپونه وهي، ځکه چې ایران کله اسراییل ګواښي او کله هم هزاره ګان د سوریې، یمن، عراق او 
 همدا ډول یمن  مذهبي جنګ ته استوي، خو تړک یې له افغانانو وباسي. 

چین ته نېغ نېغ کېږي، مګر باید یاده شي، -ن سبا په خپلو هستوي راکټونو هم لویدیز ګواښی او هم هندوپاکستان ن
ځای خپل کړی دی، چې د میکروتکنولوژي امکانات یې هم ډېر پر  ۱۳چې پاکستان په صنعتي برخه کې د نړۍ 

مختللي دي. نن سبا یې درمل، کیمیاوي مواد، 
غانستان ته خوراکه مواد، برقي توکي هم اف

راواردېږي او هم د منځنۍ آسیا څو ملکونو 
لکه: کرغزیستان، تاجکستان، اوزبیکستان، 
تورکمنیستان، کزاکستان او ګڼشمېر اروپایي 
ملکونو ته خپل تولیدات استوي، چې لنډه الره 

یې له افغانستانه تېرېږي او نړېوال قدرتونه 
هم دغه الره معقوله او خپلو جیوپولیتیک 

ته ژمنه الره ګڼي، خو د دغه الرې  غوښتنو
لپاره یو ثابت، مصؤن او آرام افغانستان ته 

 اړتیا ده. 
پاکستان او تر څنګ یې هندوستان همدا ډول ترانزیتي برېښنایي انرژي ته اړتیا لری، چې خپل صنعتي ماشین پرې 

قتصادي  ترانزیتي مرکز وچلوی، ځکه نو افغانستان کولی شي د خپل جیوپولتیک موقعیت پر بنسټ یو ستر ا
وګرځي، چې له اقتصاد سره د سیمې سیاسي حاالت او د خلکو ژوند هم ښه کېږي، چې افغانان وکولی شي په خپلو 
سیمو کې د اقتصادي او صنعتي مرکزونو په جوړولو د هېواد د پرمختګ سبب شي او هم د ټولنې غړو ته د 

  کارموندنې شرایط رامنځ ته شي.
د پراختیایي بانک او د نړیوال بانک په نوښت او ارزښت د هغه برېښنایي پروژې چې د منځنۍ آسیا  نن سبا د آسیا

له ملکونو څخه برېښنا د افغانستان ګڼشمېر سیمو ته او همدا ډول  پاکستان او هندوستان ته لېږدوي، خو د انرژي د 
ي دي، چې یو یې له سالنګه تېروي او بل یې ترانزیتي برېښنایي مزیو د غزولو په اړه قومي ذهنیتونه بیا پړسېدل
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

غواړي له بامیانو یې تېر کړي، خو یو پلو کې ملي ذهنیت ژوندی دی او د ملت او هېواد ګټه ده، مګر بل پلو ته د 
 خودخواهي ډنډوره جوړه شوې ده. 

سمنګان، بغالن او کیلوواټ برېښنایي مزي غزول څخه د شبرغان، میمنه، اندخوی، کندز،  ۵۰۰د سالنګ په الره د 
نورو سیمو تر څنک د افغانستان مرکزي سیمو ته لکه وردک، غزني، لوګر او سهیل سیمو لکه پکتیا، پکتیکا، 
ننګرهار او نورو سیمو ته د برېښنا رسول دي، مګر تر څنګ یې نور بیا د بامیان او ډایکوندي نارې وهي، خو یو 

 اښونه کوي. ملي تفاهم ته په سپین سترګي خاورې شني او ګو
سلنه تشکیلوي برېښنا وېشي او یوه برخه یې  ۳۵میلیونو خلکو ته، چې د هېواد د نفوس  ۱۲د سالنګ پر مسیر تر 

میلیونه ډالره ارزانه تمامېږي او ډېر ژر د پلیکېدو ده، خو بل پلو  ۶۰۰پاکستان ته ترانزیت کېږي او دغه پروژه تر 
کلونو پورې اوسنۍ پروژه هم وځنډوي،  ۳ته اړتیا لري او کېدلی شي تر  ته بیا د بامیان الره ده، چې نوې بررسي

نو زه د یو شمېر افغانستان مېشتو خلکو په منطق او خودخواهي نه پوهېږم، چې ولې دغه ملې پروژه له ګواښ سره 
 مخامخ کوي، چې د دغه پروژې دونران له افغانستانه بېزار کړي او ویې تښتوي. 

مدا ډول نړیوال بانکونه د ګڼشمېر ملکونو لپاره پراختیایي او ساختماني پروژې لري، چې نړیوالې موسسې او ه
وروسته پاتیو او غریبو ملکونو لپاره ډېرې حیاتي دي، خو که افغانان له دا ډول ذهنیت سره د یو او بل پښې ووهي، 

وم بل آسیایي او یا افریقایي ملک نو باور وکړی، چې د دغو پروژو نړیوالې مرستې به هم له السه ورکړي او په ک
 کې به تطبیق شي، چې بیا به افغان ولس الس تر ذنې ناست وي. 

د هزاره ګانو نننۍ مظاهرې ما ته د دوزخ یوه کیسه راپه یاد کړه، چې وایي: یو ځلې د مسؤلینو لخوا د دوزخ څارنه 
ی په جوش اوبو کې خوټېدل، بل ځای په او څېړنه روانه وه، چې چېرې خلک په سرو لمبو کې لمبه کېدل، بل ځا

دیګونو کې پخېدل، نو د دوزخ ټولو برخو ته چوکېدار او ګزمه درېدلې وه، خو یو دېګ پسې سرې لمبې وې، خو نه 
چوکېدار وو او نه هم ګزمه وال وو، نو مسؤل کس وپوښتل، چې دغه دیګ تش دی او که څنګه، چې نه چوکېدار 

ینو ورته ووېل، چې دیګ ډک دی، خو دلته افغانان دي، چې یو د دېګ څنډې ته لري او نه هم ګزمه؟ نو مؤظف
راوخېږي، نو بل یې له پښو بېرته ورکش کړي، چې ونه تښتي! نو د افغانانو له برکته به په دوزخ کې هم سم سره 

 خوړینېږو یا پخېږو!!!
میلیونه خلک، چې د بلخاب او مزار  ۱۲سلنه یا تر  ۳۵اوس هم یو شمېر په دې نه دي خوشاله، چې د افغان ولس 

هزاره، د شبرغان اوزبک، د فاریاب تورکمن، د ګڼشمېر سیمو تاجک، پښتانه او پشه یي دې د برېښنا له نعمته 
میګاواټه  ۳۰۰کیلو واټه مزی، چې تر  ۲۲۰ برخمن شي، سربېره پر دې، چې د ترانزیتي برېښنا په پروژه کې یو

برېښنا د انتقال توان به لري او د بامیانو او دایکونډي خلک به ترې برخمن کېږي، په پام کې نیول شوی دی، مګر 
 «.میم زرما ټوله یې زما!»دلته نو بیا د خودخواهي هغه خبره ده، چې 

سنټه  په هر کیلو واټ زیات  ۴۰یا  ۳۵سېنټو پر ځای  ۸د بله موضوع دا ده، چې د سهیل خلک اوس د برېښنا لپاره 
کلونو وځنډېږي، نو  ۳ورکوي، چې نقص یې هره ورځ تر لسهاوو میلیونه ډالرو ته رسېږي او که دغه پروژه تر 

خلک به بیا هم ګران بیه برېښنا اخلي او یا به د څو کلونو لپاره د برېښنا له نعمته بې برخې وي، چې اقتصادي او 
میلیونه خلک  ۱۲لنیز زیان به یې له حده ډېر وي، مګر د سالنګي پروژې له تطبیق سره سم به د افغانستان ټو

 نېکمرغه شي او مرکزي سیمو ته به هم ژر برېښنا ورورسېږي، چې د بین االفغاني د هوسا ژوند سبب به شي. 
وی دی، چې یو شمېر یې په زړو څېړنو او له بده مرغه په یو شمېر برېښناپاڼو کې د مغز شویي پروسیجر هم پیل ش

انځورونو د خلکو سترګو ته خاورې شني، مګر خلک دې یو ځلې د افغانستان جغرافیوي جوړښت ته وګوري او و 
به ویني، چې بامیان د برېښنایي مزي له اصلي مسیره تر سلهاوو کیلومتره لرې پروت دی، مګر له بغالنه ورته یو 

 ورغزېدلی شي.برېښنایي مزی په آساني 
نورو بیا لیکلي، چې د لوړ ولټاژ برېښنایي مزي د سرطان ګواښونه رامنځ ته کوي او همدا ډول نور روغتیایي  

آفتونه هم ورسره غبرګ دي، مګر آیا په بامیان کې خلک نه شته او یا دا چې د هزاره او بامیانیانو جسمي، رواني، 
لوړ ولتاژ مزي اغېز نه پرې کوي، خو علمي څېړنو دغه پېښه نه  فزیکي او بیولوژیکي جوړښت بل ډول دی، چې د

ده ثابته کړي، که نه نو په نیویارک، هامبورګ، لندن کې به په مېشتو سیمو کې هېڅ پایه او برېښنایي مزي نه لیدل 
 کېدل! 

من دي او یا دا یو شمېر نور بیا د سالنګ غرنۍ سیمه یا برفکوچونه یادوي، چې په غرونو کې د پایو درول ستونز
چې په سالنګ کې ډېر برفکوچونه دي، خو لکه چې بامیان هېڅ غر نه لري او یا د ژمي برفکوچونه بېخي نه لري. 
سالنګ خو بیا هم ښه دی پر غرونو کې یې د سهیل او شمال لویه الره غزېدلې ده، چې لږ تر لږه د دغه پروژې 

ي، په بامیان کې خو لیا سمه الره هم نه ده غزېدلې، ځکه که ترانسپورتي ستونزې خو یې تر یو بریده حل کړې د
غرونه یې ډېر لوړ نه دي، مګر ډېر ګڼ خو دي. باید په ګوته کړم، چې عجیبه خام مغزونه او بې ځایه فکرونه دي! 
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ښنه خلک سپوږمۍ ته وختل او نن سبا مریخ ته روان دي، خو یو شمېر افغانان لیا پر غرونو د پایو د ټومبلو اندې
 لري!
 پایله

افغانستان یو ډېر بې وزله، وروسته پاتې او جنګ ځپلی هېواد دی، چې د دونرانو په سیروم ژوندی دی او مغزونه 
هم ترې په فرار دي، ځکه نه مصؤنیت شته، نه امنیت شته، نه ژوند شته او نه هم کار، ځکه نو هر افغان باید د 

ې کېدلو زمینه دې یې ورته برابره کړي، چې د افغان ولس یو هوسا دونرانو هرې پروژې ته لبیک ووایي او د پل
 ژوند ته السرسي پیدا کړي. 

سلنه نفوس آبادېږي او یا هم هوسا کېږي، چې پخپله د کار او ښه  ۳۵د سالنګ په برېښنایي پروژه باندې د افغانستان 
ی شي د ټول هېواد د پرمختګ سبب شي. ژوند زمینه خپلو ګاونډیو ته هم برابرولی شي، چې د سیمو پرمختګ کېدل

یوه ښه بېلګه د افغانستان احساساتي ژوند او السبندي ده او بل اړخ ته د پاکستان تخنیکي او ټولنیزه پېشروي ده. که 
پاکستان هم لکه موږ غوندې در په دره وی، آیا موږ به د خوراکي توکیو، بریښنایي رچیو، د درملو د اخیستلو 

میلیارډه ډالره تجارتي تبادله لرو او اوړه مو لیا له  ۷او که نه! موږ هر کال له پاکستان سره  تر  امکانات درلودلی
کزاغستان او کرغیزستانه راوړل کېږي، نو په افغانستان کې هم د یوې سیمې وده د هېواد د بلې سیمې په وده نېغ 

 اغېز لري. 
 و من هللا التوفیق   
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