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 موږ څه بالوې يو؟
  

 .عجب خلک يو ،  کلنيک ته اور اچوو ، کلينيک غواړو

ي زده کوونکي تهديدوو ، وون يله شکوه  د  يو ته هم اور  ورته کوو او  وون وونکي يې وژنو 

تانه سواد نه لري  .کوو ، چې پ

ک جوړونې د کمپنيو کار ي، چې د س ای بخيلي کې توو، وژنو يې بيا مو په بدخشان او يا بل  ر ت

 ولې هغوی ته کار سوی دی؟

افغانستان په يوه ورځ خپلواکي اخيستې ده، جاپان د صنعت او هميشه يوه خبره کوو جاپان او 

ۍ ته چلينج ورکوي، موږ د يو عادي، حتى چې د يوه وروسته پاتي ژوند پرپرمختيا په برخه کې   ن

وپک رااخيستی دی او ژوند ته چلنج ورکوو   .ضد 

ولې  ناخوالې يوبل څوک زما په نوم کوي، زه هره ناخواله، په فخر منم او په دې مې سر نه . که دا 

ي، چې    ).هم بور يم هم بدنام(خالصې

يله کوو، چې ولې يې زما ژبې ته په سپکه وکتل او ل کوو او له نورو  کن تو ژبه يوازې   په پ

 ولې زموږ ژبې ته کار نه دی سوی؟

ي  او بيا  پر کې برخه نه اخلو، نور هم بېروو، په انتخاباتو  چې خپل د رايې حق استعمال نه ک

وو، چې مشروعيت نه لري  ... انتخاباتو تور ل

ې چې سره يوبه سو، ما سر اسمان ته نيولی و، چې يو بل څه وسي، بيا به مو  کرزي  زارۍ وک

  .خوابده وي

ه اخيستې ده اما دعوه کوم، چې  ه مار په څېر ون وپک مار او ج د ملت په بدبخت  کې ما هم  د يو 

  . زه د قلم خاوند يم، سوله غواړم

  

  پای
  


