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 ؟مسوول څوک دی
 

په افغانستان کي د څه باندي څلوېښتو کالو راهیسي غمیزه نه بلکه غمیزي رواني دي. زه ځکه د تیرو څه باندي 
ه ځي او څوک به یې د لوستلو حوصله ونه ېر لوی تفصیل ت څلوېښتو کالو په باره کي تبصره نه کوم چي خبره ډ

لري. خو د وروستیو شلو کالو د ټولو بد مرغو پیښو اصلي مسوول امریکا ده چي نه یوازي یې ټوله لوبه بایلوده 
 بلکه ځانته یې داسي بد نوم وګاټه چي افغانان به یې تر ډېره وخته نوم په نفرت یادوي.

ی چي هغه تر ټولو زورور هیواد دی او موږ دونه بې وسه یو چي، موږ له امریکا سره ځکه حساب نه سو کوال
امریکا خو پرېږده، له خپل ګاونډي هیواد پاکستان سره نه حساب کوالی سو او نه یې د دسیسو د مخ نیولو توان 

د  راسره دی. کله چي له هیچا سره د حساب کولو توان راسره نه وي نو بیا څرنګه د مسوولیت په باره کي ږغېږو؟
 دې به ګټه څه وي؟ خو زما خبره له همدغه ځایه پیل کیږي.

زه له نورو کسانو او قدرتونو سره کار نه لرم. زما خبره، د تېر په څېر، منورینو او په اصطالح منورینو ته متوجه 
او... له ده. موږ په دې څه باندي څلوېښتو کالو کي یوه او بل قوت او ډلي ته د وحشي، جاسوس، خاین، ظالم، غله 

خطاب کولو او، په چیغو د خپل، ستوني څیرلو څخه پرته بل څه کړي دي؟ موږ د لس هاوو زرو فېسبوک پاڼو، 
زرګونو ویب سایټونو، سل هاوو ټلوېزیزیونو او راډیو ګانو څخه، په دې تیرو شلو کالو کي، د خپل اولس د 

ک یې قدرت ته قایل دي او هر څوک دا مني چي د ویښولو، تنویرولو، منسجم کولو او تنظیمولو لپاره، چي هر څو
 اولس زور د خدای زور دی، څه کړي دي؟

همدغه ګړی په ټولو فېیسبوک پاڼو او ویب سایټونو کي څوک طالبان وحشیان او د پنجاب غالمان بولي، څوک 
او بل ته په ښکنځلو اشرف غني خاین بولي، څوک د شمال ټلواله غله او داړه ماران بولي او په دې لړ کي ال یوه 

هم لګیا دي. خو هیچا دا پوښتنه ونه کړه چي له دې دومره ښکنځلو، بد ویلو او، په دې منځ کي، د یوه بل له خپه 
 کولو او سپکولو څخه باالخره څه په الس راځي؟ 

یب په دې ضمن کي، خدای دي وکړي چي څوک راڅخه خوابدي نه سي، زموږ علماء او فضالء، په افعان جرمن و
سایټ کي، څه باندي دوې هفتې، په دې لګیا ول چي قرنطین ولیکي او که قرنتین لیکل سم دي. پتلون ولیکي او که 
پطلون؟ دا کټ مټ هغه کسیه ده چي وایی لوڅ سړي نارې وهلې چي د خدای پار دی لڅ پڅ یم خولۍ نه لرم. زه 

پر قرنتین او قرنطین باندي د اوږدو او علمي باید، د یوه کم سواده او عاجز سړي په حیث، اعتراف وکړم چي 
 بحثونو په پای کي تر آخره پوه نه سوم چي باآلخره کوم یو صحیح دی.

که موږ د افغانستان په وروستیو غمیزو کي، چي ښایی په نړۍ کي به پر لږو هیوادونو راغلي وي، هیڅ مسوولیت 
ښکنځلو او خوابدي کولو څخه هم هیڅ نه جوړیږي. ځکه  نه لرو نو دونه خو پوهیږو چي په ښکنځلو او د یوه بل له

چي که یو څه ورڅخه جوړېدالی او یا یې یو څه ګټه کوالی نو په دې څه باندي څلوېښتو کالو کي به یې موږ په 
 حداقل فایده پوه سوي وای. 

تعصبونو پر ضد، چي موږ نه سوای کوالی؟ چي د قرنتین او قرنطین پر ځای د قومي، اتنیکي، نژادي، ژبني او... 
ً ټولو بدمرغیو  زموږ هیواد د خپل پنځه زره کلن !! تاریخ په اوږدو کي ورسره الس او ګرېوان دی  او د تقریبا
عامل یې دی، تحقیقي لیکني وکړو او خپل اولس او ځوانان تنویر کړو او دا ورته وښیو چي د دوی د بدمرغیو 

 اصلي عامل څه دی.
فرصتونه له السه وتلي دي او ال هم له السه وزي. نه طالبان زموږ ښکنځلو ته، ذره  تر دغه ګړي پوري یو عالم

قدر، اهمیت ورکوي او نه یې د پالیسی تغییرولو ته مجبوروالی سي. نه په پنجشېر کي نوی رییس جمهور زموږ په 
زموږ د اکثرو منورینو او  خوله کوي او نه په بد ویلو او د خپلې خولې د خوند په خرابولو څه تر السه کوالی سو.

علماوو ډېر لوی نقص په دې کي دی چي هیڅ وخت مو واقعیتونه نه دي منلي او د هیڅ ډول تغییراتو په جریان او 
نتیجه کي مو په خپلو تحلیلونو کي تغییر نه دی راوستلی. ځکه نو زه وایم چي د مسوولیتونو یوه برخه منورینو او 

 ده. په اصطالح چیز فهمو ته متوجه
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