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.باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

 

  ۲۱/۰۶/۲۰۱۸                پوهندوی آصف بهاند
 

 دا دې هم د یو ویشتمې پیړۍ
 

 ام کال کې د خلکو سویه ۲۰۱۸په 
 

بال ورپېښ شوی و، خو خدای  زما نا لیدلی دوست ډاکتر محب زغم په همدې نږدې تیر اختر کې بیا د جهالت پر یوه
 په خپل لوی کرم سره ور نه خالص کړی دی.

 

 نېټه داسې لیکی دی:« ۱۷/۰۶/۲۰۱۸»ډاکتر زغم د دې پېښې لنډ جریان په خپله فیسبوک پاڼه کې په 
 

 د عجایبو وطن:»
مسلې وکړې. بیا یې د اختر په لمانځه کې د چهلستون په عیدګاه کې شاوخوا درې زره کسان راټول وو. څو مالیانو 

 وویل چې یو ډاکټر صاحب دوه دقیقې وخت غواړې چې خبرې وکړي.
 ډاکټر صاحب!؟ میکروفون ته ودرېد او وینا یې شروع کړه:

بیادرای مسلمان! شما خبر دارین که د مکتب ها یک رقم تابلیت ها ره بر دخترا میتن که میګن بر کمخونی اس مګم 
فکر کنین که ای تابلیت ها تخته پنجاه شهوت دخترا ره تور مینه. او مسلمانا همی ره اصلن ای دوا که اس همو جای 

 دالر تمام میشه خی چرا مفت توزیع میکنن. ای پالن یهود و نصارا اس که دخترای ما ره کوسی بسازنن.
 ټولو نارې کړې

 هللا اکبر هللا اکبر هللا اکبر
 وغجنه. حوصله مې ختمه شوه. چیغه مې کړه. بس که در

 سړی ال اورنی شو، ال یې توندې خبرې وکړې
 بیا مې ورناره کړه چې بس دی بس دی!

 یو وار څو کسان راوالړ شول. سپکې سپورې یې راته شروع کړې چې رښتیا وایي، په تا یې څه ...
 یوه یې رامنډې کړې، کورتۍ یې راوکښله. 

  به مې څنګه شي. کاش هغه مې نه وای راوستی.سخت وډارېدم چې که دا خلک حمله راباندي وکړي، مجیب هللا
 خو ښه شو چې زما څنګ لوري کسان پاڅیدل او هغوی یې پرې نه ښودل. 

 ګډوډي شوه. ټول له عید ګاه څخه راووتل او وروستۍ دعا ته کې نه نه ناستل.
 «ذهن ته راغله.له جوماته چې راووتم، زړه مې و چې هلته والړو پولیسانو ته شکایت وکړم خو فرخنده مې 

 

د دې متن په لوستلو سره ذهناً ښه پوره وزوریدم چې نړۍ په کوم لوري رونه ده او زموږ خلک د کومو فکرونو په 
 جال کې بند دي. 

 

په همدې نیټه چې زموږ ځینې هیواد وال د داسې فکرونو په دایره کې راگیر دي، په نوره نړۍ کې د بشریت په گټه 
څومره مثبت گامونه اوچت شوي دي، دا به ښایي مخونه او کتابونه پرې ډک شي، خو ما په څومره کار شوی دی او 

همدې شیبه کې چې د زغم صاحب په فیسبوک کې دا کیسه ولوستله، نو مې بیا د نوي اختراع شوي الوتونکي موټر 
 دا گزارش هم له نظره تیر شو:

 

شد. شرکت کیتی هاک نوع دیگر موترهای هوایی یا پرنده مفکورۀ موترهای پرنده یک گام دیگر به واقعیت نزدیک »
 «آزمایش کرد.

 

 بیا مې د روهي صاحب په دې خبرو ځان قانع کړ چې یو وخت یې موږ ته په ټولگي کې ویلي وو:
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 «دا وطن د استثنآتو وطن دی، د استثنآتو په وطن کې هر څه پېښیدالی شي.»
 

سره په تـقابل کې وي، ځکه چې د علم د الرې الروی دی او مال صاحب؟ د ډاکتر زغم تل له مال او مالیي افکارو 
 ترکستان پر الره روان دی.

 

دا خلک، پر دوی باندې حاکم فکري سیستم خراب کړي دي. پوښتنه دا ده چې دا فکري سیستم پر دوی باندې چا څه 
 لیکي.وخت حاکم کړ؟ ځواب یې ډیرو چیز فهمو ته مالوم دی، نه یې وایي، نه یې 

 

له دوی سره ډیر احتیاط په کار دی، فرید باراني د زړه خبره په ښکاره، براال او په لوړ اواز ویله، ما ورته وویل، 
 :ورته مې لیکل

 

 ... هغوی خود تا
 او تا ته ورته کسان

 څه لیونیان
 څه با څاران ګڼي اوس

 زه ال په دې هم ښه ډاریږمه
 سودا کومه

 د حقیقت په دې ویلو دې څوک
 لکه منصور غوندې په دار نه کړي

 موږه نا چار نه کړي
 او بیا به سر وهو بس

۲۴/۰۹/۲۰۱۴ 
 هیدرسلیف
 ډنمارک

 
ده نه واوریده، نه یې ومنله؛ و وژل شو، لکه ما چې ویلي وو، که مو سر  وواهه، که مو گریوان وڅیره، فرید باراني 

 بیرته ترالسه نه شو.
 

 ښاغلی ډاکتر زغم!
تر سرلیک الندې، ستاسو د وصیتلیک په باب په یوه مقاله کې درته « طبیب او مال، د ډاکتر زغم وصیت»پخوا مې د 

 لیکلي و:
 

د تاریخ په اوږدو کې په سیمه باندې څومره فکري بدلونونه او د ټولنیز ژوند سونامي ګاني چې راغلې دي، د ثـقـلت »
 یا به دا جغرافیه ور ته مناسبه وه. ټکی او مرکز یې یا عمداً افغانستان ټاکل شوی دی او

 

په دغو فکري سونامي ګانو کې، چې پر سیمه باندې راغلې دي، تر ټولو ډیر ورانی یې زموږ په خاوره کې او زموږ 
د خلکو په ککریو کې کړی دی. د ټولې نړۍ د سړې جګړې مرکز افغانستان و او منفي پایلې یې تر نن پورې زموږ 

ندې واوښته، مرکز یې همدا افغانستان و او خلک زوروي، وروسته له هغه چې دغه سړه جګړه په تودې جګړې با
دی او اوس هم دا غمیزه ښه په خرپ او په اوج د افغانستان پر ستیژ باندې روانه ده، زموږ د خلکو غوښې او اډوکې 
په کې سوځي، ګاونډیان، د سیمې خلک، نړیوال څڼې ور ته اړوي او زموږ خلک او ټولنه د نا پوهۍ او اوهامو د 

 کې را ګیر، حیران، حیران ور ته ګورې او سوځي.  جال په منګولو
 

په دې ټولو جریانونو او بدلونونو کې زموږ د خلکو پر ذهن یوه فکري، رواني هیوال حکومت کاوه او کوي یې چې 
هغه له دین نه نا سم برداشت او نا سم تفسیر و او دی او دا کار له پیل نه تر پایه پورې هغو مالیانو کړی دی چې یا 

ه پوهیدل او یا یې د کوم غرض له پاره عمداً دا کار تر سره کاوه او تر سره کوي یې. نو دغو ترخو حقایقو ته په ن
کتو سره ویالی شو چې، د مالیانو دا ډله د دین تر ټولو لوی تحریفونکي، د انساني او وطني ملي ارزښتونو تر پښو 

 «ت سپکوونکي دي.الندې کونکي، د جګړې اور بلوونکي او د انساني کرام
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په هغه وخت کې چې ستاسو وصیتلیک ستاسو په پاڼه کې خپور شو، په کامنټ کې تاسو راته لیکلي و چې یو، یو 
 رانه وژني:

 

 سالمونه قدرمن استاده!»
 ډېره مننه چې ما ته مو ډاډ راکړ. نور نو چوپ نه شوم پاتېدای. دوی یو، یو رانه وژني او موږ غلي ورته ګورو چې

 « به زموږ وار رسېږي. کله
 

 اوس یې بیا هم درته وایم:
 

 له ځان سره پام کوه! خدای مکړه د فرخندې او فرید باراني له برخلیک سره مخ نه شې.
 ستاسو چیغه پر ځای او برحقه ده او دا پوښتنه مو هر ساعت تر مخې سر را اوچتوي:

 

 که غلي کینو، تر څو او ولې؟
 

چې جاهالن د پردیو په لمسه واکسین ته د امریکایانو ادرار وایي، اړ ماشومان او کوچنیان ورنه بې برخې کوي او د 
 وینو د کمبود تابلیت ته د شهوت محرک نوم ورکوي؛ د یوه تحصیل کړي په صفت څه باید ورسره وکړو؟ 

ې پوهیږې او نه یې ورته وایې، بیا نو دا یوه که په مقابله کې دریږې او څه وایې، ښایي د فرخندې کانه وشي او چ
 بله نه بښونکې گناه ده:

 

 چو میبیني که نا بینا و چاه است
 نشیني گناه استـاگـر خامـوش ب
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