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 !تعدال افغانى او غیرت افغاني
  

 :مشریکو سره در چې شوه یاده را بحث او خبر سوچ، الندې دا نو ولید کې کالو  په آشپزۍ د مې رور ...هغه
  

  ىوې   د  ځوانان(  پوری  کلن17  تر  نه  کلن  - 14  زیاد  او  کم  -  تنیجرانو )  ومراحق  ددوه  کې  انګلستان  په   (2018)  تېرکال
  مختلفو  د  ېښارک په دداکتن لندن د انګلستان د  هلته او  وم  تلالی توګه په ترجمان د لپاره بررسۍ او تحقیق د ته قضې

 باندې مشکل او ستونځې موجودې او اوسید د ځوانان  يافغان نوي ددې او وه راغلي مسٶولین کسه نه - اته ارګانو
 .  ددرلو مشکل یې سره واال کور د چې کیده تحقیق

 غوږ  غلى وه  راغالی نوی  افغانستانه  له چې ځوانانو افغاني ددې  یو  ته  را  کې  آخر  په  بررسۍ  او تحقیقه  ابتدایي  له  بعد
 ؟خبریې وکړ( خطاب یې )ماته ماما : ېوویل  ېک
   ؟نه څه د ویل ما  

 : لووی راته آهسته په ده
 .  مشو وارخطا  زه کوي. کارونه غیرته بې او زنانه راباندې دوی
 . هد جدي ډیره خبره چې لکه خیر خدایه
 !  رکا غیرته بې او زنانه

 ... تواخیس نوم ځوان د ما 
  ؟کوي درباندې څه او څنګه کړل: راغبرګ او
 . مکړ پخه په هم  ډوډۍ او کړم هم ال یې اوتو او ووینځم  هپلخ کالي خپل زه چې غواړي دوی  ل:ووی ده
 : لکړ راغبرګ  وسترګ ژړغوني په اي خوره ووایم، څه چې دې له مخکې او شوم آرام لږ زه
 .  هد بیغرتي ډېره خو دا
 ؟ ووایم څه ته دې نو اوس چې شوم حیران زه

   ؟ته دوی که جوړوی درباندې ځانته  ۍډوډ وویل: ماورته
 . يجوړو راباندې ډوډۍ خو وویل ده
  ؟دوی  د که کوي وتو درباندې خپل د کالي وپښتل: ما 
  ؟کالي چا  د ماوویل کالي. وویل او کتلې تردید او شک په راته ده
 . يلر ستونځه  او مشکل رهس را دوی او غواړم نه کول زه غیرتي بې دا خو کړل: یې اضافه او کالي. زما  وویل ده
 . یراغل یم نه  ته نانګلستا  دلته ته دې خو زه
  ؟دی څه تصور ستا  وپښتل ما 

  ې...ی به څوک
 !رمعیا  غېرت د زمونږ شو دا

  وغرقیږ جوګه جوګه کې بحرونو نړۍ د فکر په پونډو یورو، ډالرو، ځوړندو د کې غرب او انګلستان
  ووای  ۍڅوک درآمده پر او عاید ته بډو او رشوت

 .ج هللا پر مو توکل وایو: او اوړو حریم او کور حق، په خلکو د
 پورته  نه  آواز  غندنې  د  وژنې  مظلومانه  د  دده  حتى  او یو  غلي  ورته  کېږي،  وژل  کـې  مخ  سترګو  د  مو  ناکومورا  داکتر

 و کو
 يد نوکران ګویا  مو نړۍ چې کوو خبرې غټې غټې  ا ی او وایو بد ته  ۍنړ خوا بلې له خو یو خواره خېرات نړۍ د
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  وکو پېدا توجیه او مبرره لسهاو ته وژنې مسلمان او رور د
  وخرڅو لور او خور خالف اسالم د نامه په ولور او مهر د
 وکو ښځې ډېرې لرلو په امکان اولین د  هپرت ققهتح  له شرایطو  سختو ډېرو د ښځو څلور د اسالم د

  يو  مو ګټه په چې یو دیموکرات هغه تر
  ممن نه مسٶولیت راتلو پاتې او ناکمیو د خو اخلم یې امتیاز او شریک کې حاکمیت

  د  ټاکنو د وا کوم نهى او امر ناروا مختلوم، پروسه ټاکنو د خو اخلم برخه کې ټاکنو  وکمیشنران کوم،  ګډون کې ټاکنو
 یو  او  نیسم  مخه  شمېرنې  بیا  د  محالتو  ېبعض  د  والیاتو  اوو  د  سره  سره  موانعو  ورنو  د  او  کیږم  مانع  کار  د  کمیسیون

 ،ځنډوم میاشتې دوه خالف قانون د پروسه ملي
 بیا د  ووالیات اوو د چې اعالنوم درواغو په نیسي تصمیم جنراالن افغاني دوه او ملر جنرال امریکایى هلته چې بیا 

 مورکو اجازه شمېرنې
 اجازه  شمېرنې  بیا   د  سیمو  بعضې  د  والیاتو  اوو د  بیا  خوا بلې  له  اما  ،یو  نه  مونږ  مانع  ویل  درواغ  ښکاره  خوا  ېوې  له
 غدروا صریح او

 ،کړي منتفي پروسه ملي دا سره له ىا  او يکړ اعالن کامیاب ما  ،چې  ممن نتایج هغه ټاکنو د چې وایې داسې العم
  وکو خبرې غټې غټې خبره بې او خبر نه موضوع د او
   وا   وا   وا

  ؟راځو حال په به کله او یو څوک کل عقل او غېرتیان مونږ دا نو
 !ئکړو هدایت نېکۍ د ته مونږ الهي 

 
 نالعالمی یارب آمین
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