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  امين بسمل

١۴/٠١/١١  
  

  مننليک
  

شتو،اروپا  وغړو بلکې  دډٻروجرمن مٻ په جرمني کې نه يوازې  د بايرن  مٻشتو افغانانو دکولتوري  ټولنې  د ټول
دامينن مٻشتو او آن  يوشمٻر ه استازيتوب   زه  محم انو پ الو افغان واد پ شتوسپٻڅلو اوھٻ ه ړۍ مٻ سمل  ل و ب  ھغ

ران   ه ګ وږ  پ ې زم ه او بھر کې ي اتلوافغانانو،ليکواالنواو ژورنالستانوڅخه مننه کوم  چې دګران افغانستان په دنن
  !ورورکي اسدهللا وحيدي ننګه وکړه  ھو

سو ه  دا ل ان بايد دې  ته سم  ځير شو چې  پ ه وي  چې ديوافغ ه  داسې ورځ  ن و کې ب ښتون(  کلون ه  ) پ ه ن وين
ده  ې غمي وي ه ب وي  تويه  شوې، آيا تاسو ھم په  دا نږدې لسو کلونو کې کومه  داسې  شپه ليدلې چې پښتانه  پ

  شوي وي؟
  دا ولې؟

ه ولې  ولې خو اوس له  شماره  ورواوښتې خو ګناه يوازې  زموږ  ده  چې  ھر يوځان من من و چاريکی پ  بول
  .موږ کې نشته دا ھر څه  زموږ له  خپله  السه  دي  دستارخوان  زموږ  خو واک يې نه  دی زموږ 

ر  ي  زورورو لخوا ت ښه  وه چې د دولت که يادمو وي  وروسته  داصف ننګ له  توقيف کٻدو څخه  دا يوه بله  پٻ
  .احساسات  را وپارول  )پښتنو( غانانوسره  شوه دې  پٻښې ھم دھٻواد په  دننه او بھر کې داتلواف

ل حماقت او توپکساالري   ه خپ م پ ې ھ ه ي ه راوړی وھغ رنګين  داد پرسپنتاچې کوم شخصيت په کاذب ډول الس ت
  !ښاغلي اسدهللا وحيدي ته ور وباښه نوګران اسدهللا  وحيدي
  .ې ځايه احساساتواوتکبر له  مخې لويه لوبه وبايلي مبارک مو شه، دسياسيونولٻونتوب خوپدې کې وي چې دب

  که چٻرې سپنتاستاسو په ورکړ شوي خبرغوږ نه  وای  خوځوالی  تٻر په  ھٻر به و خو ده،
  دلږکيو د ميکيدې په خم کې

  خپل شغالي کالبوت زمری  وليدو
  حمله يې وکړه په تا خو په شرمو وشرمٻد

  بس مبارک دې شه نو
  دام  دھر يو کس لپاره دا سې چانس نه وي م
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  ته زموږ کشر ورور وې اوس به دې بولو مشر
  !بس مبارک دې شه نو
  :يادونــــــــــــــــــــــــه 

ا  نن مې ړم خو زم ه معرفي ک ا غوښتل چې ځان ورت وه م  له  ښاغلي  اسدهللا  وحيدي سره تيليفوني اړيکه  وني
ه  پخواڅخه  دنوم په اورٻدو يې  دومره  ځان  راته  اشنا وښود ې ل ا زه ي چې  ماوٻل د خاپوړوملګری  مې دی مان

  .پٻژندلم په  ھر صورت خبره  نه اوږدوم  ھغه پخپلو لوړو روحياتوزما روحيات  ال نور ھم  پياوړي کړل 
وږ  ان  زم وپه  ش اش  ستاس م ای ک ه ي دی ن ف  خواب ه  توقي و پ ې زه ستاس ړه  چ ه  وک ره ورت ايوه خب م

ال  ژور والي خصوصيات  يوڅونورھٻوادپ و د ي زاره  وروڼ ږو او دھ وږ ودردٻ و م ر څ م توقيف شي ت ستان  ھ نال
 .راخپل کړو 

ورھم خوښ شو  ھيله ده چې وحيدي صاحب زماپه دې خبره خپه شوی نه وي باور مې ھمداسې دی چې ھغه ال ن
  !خو خبره دا ده زماخويندو وروڼو

  ! غم وخورئ مشران خو لرو خو موږ کبرجن يې نه منو بس ددې  مسئلې
وم چې اوس  ری ورک ه زٻ انو ت ډوم اوټولوباتوروافغان ره لن ه  جوړوم خب اوس به له مننليک څخه داستان ليک ن
ډه  ه ګ ه پ ورې نقشې ب ولې ت وکيږو اودا ټ ره سره ي ه خي ورو په  ورو د رازونوکيلي زموږالس ته  راځي نوربه ل

 .سوځوو 
  انو دکولتوري ټولنې په استازيتوبمحمدامين بسمل په جرمني کې دبايرن مٻشتو افغان

  


