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  زموږ ليكوال هم خودٌآش بېګانه پرست شوي دي
  
  

هغه ورځ چې په استاد محمد اسمعيل یون پسې یوه ليكنه ولوسته چې په زیاتو مواردو آې یې د هغه پر شخصيت هم 

ه چې هغه ليكوال ته یې اخ واب آې داسې ليكنه وآ ه و استاد هم په  ى و، خو  ى و، په تېر آ القي شكست ورآ

ه ویل نه غواړم   . دې اړه زیات 
  

اغلي آرزي پسې خو هره ورځ یوه یا دوې  بله ورځ مې په اتمر، احدي او نورو وزیرانو پسې ليكنې ولوستې، په 

خه ډك دي او دا ډول ليكنې خورا اسانه شوي هم دي، اول مو ليكوال یوه  ونه ور ي چې زموږ سای نوې ليكنې آې

ي او ستونز ي، داسې یې آ اغلي آرزي او نورو پسې خوله خالصوي چې دوى دا نه دي آ ه یادوي، وروسته په 

ي   . داسې باید وآ
  

رول  ه هم آن ې او په تېرو آلونو آې یې خپل ورو ومره ستره جفا آ زه دا منم چې ولسمشر مو له لوى اآثریت سره 

ئ ی ي، خو را رول آ ه آن اى، وطن به  ورونه شواى آ و حاالتو ته و ه په خالصو ستر   . و 
  

ور آسان وایي، ولې یوازې په خپلو پسې قلم را ولنې ستر انونو ته د  اوچت  زه حيران یم چې زموږ دا ليكوال چې 

ى دى؟ ولې هغه نور جنایتكاران نه رسوا آوي او یا یې په اړه ليكنې نه آوي چې روان بحران یې د اعمالو یوه  آ

ى و؟ همدا نتيجه ده؟ ول ه غوبل جوړ آ و پر مهال یې پر افغانانو  ل چې د تنظيمي جګ ې یې هغه آسان هېر آ

   ډول تعصباتو ته دوى لمن نه وهي؟-اوس ډول
  

ول  انو پورې  لویزیونونو او راډیو ومره رسن په آابل آې فعاليت لري، له اخبارونو رانيولې تر  همدا اوس چې 

ایي لرونكي طالبان او راپسې دي او خوله یې خالصه  وك مو نېك وك مو القاعده بولي،  وك مو سپكوي،  ې،  آ

وك مو وحشيان، زه نه یم خبر چې زموږ ليكوال ولې دغسې حياتو مسئلو ته پام نه آوي، یوازې یې د خپلو خلكو پل 

تياوې یوازې په موږ آې شت ي، زه حيران یم چې دا نيمګ ې تياوې  ه، چې هم دا نور خلك اخيستى او د هغوى نيمګ

دي   . راپسې دي او سپكوي مو، هم مو خپل ليكوال نه پرې

  

  پای
  


