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عبد الغفور لېوال

د سولې او جګړې افسانه
ډېکشېنریو د انګریزۍ  Narrative؛ افسانه ،کیسه ،روایت او د یوه فکر روایتی کرښه ترجمه کړې ده.
په سیاسي ادبیاتو کې د یوه سیاسي ـ پوځي بهیر یا لوري هغې فکري کرښې ته هم وایي ،چې دغه جریان ورڅخه
انګېزه و الهام اخلي.
شاوخوا څلوېښت کاله پخوا په افغانستان کې دوو ښکېلو لوریو د جګړې پر افسانه (  )Narrativeټینګار کاوه او په
خلکو کې هم د جګړې لپاره انګېزه وه .د دواړو لوریو خپرونو د ټوپک انځورونه خپرول او ټوپک سپېڅلی ګڼل کېده.
د تنظیمونو په نښانونو کې غبرګو تورو د غنم وږیو ځای نیولی و ،په کابل کې ان د لیکوالود انجمن په رسمي لوګو
کې هم د قلم ترڅڼګ د یوه ټوپک انځور و.
کلونه واوښتل ،بېشمېره سرونه ورغړېدل او د وینو سیندونه وبهېدل ،ایله چې دغه افسانه (  )Narrativeواوښته،
اوس نو د سولې سپینه کوتره وه  /ده ،چې هرځای نېغه نېغه کیږي ،خو سوله الهم نه شته.
سوله به راشي .مهمه دا ده ،چې عامه انددود (ذهنیت)  Public Mentalityد سولې په لوري اوښتی او حاکم ذهنیت
د سولې د افسانې  Narrativeپه بهیر کې جاري دی.
اوس نو د جګړه خوښیو ځواکونو لپاره سخته څه ،چې ناممکنه ده ،خلک جګړې ته وهڅوي.
دوه درې لسیزې وړاندې که چا د سولې خبره کړې وای؛ مات شوی ،ډارن ،بېغیرته او خاین ګڼل کېده ،خو اوس
هرلوری هڅه کوي ،خپل مخالف په دې تورن کړي ،چې د سولې مخه نیسي.
د جګړې لپاره د انګېزې پای داسې دی ،لکه ستاسو په تیلیفون کې چې برېښنازېرمه ( چارج) پای ته رسېدلی وي،
تاسو پوهېږئ ،چې څو ثانیې روسته تیلیفون مړکیږي ،نو باید خپلې روستۍ مهمې خبرې وکړئ.
برېښنازېرمه د تیلیفون ماهیوي روایت یا افسانه  Narrativeوګڼئ ،تیلیفون به درسره وي ،خو کار به نه کوي .تر
دې روسته به د جګړې له لوریو سره وسله وي ،خو کارولی به یې نه شي ،ځکه انګېزه یا د اوږدولو روایت
 Narrativeبه یي نه وي.
که د جګړې ښکتنیو کرښو او ټوپکوالو یوځل د سوله ییز ،انساني او عادي ژوند خوند ولید او د انسانوژنې لپاره یې
فکري ـ رواني تومنه ( برېښنازېرمه ،چارج ،روایت )Narrative ،مړ شو ،بیا نو ډېره خواري بویه ،چې بېرته یې
د جګړې کرښو ته واستوئ.
هغه دوښمن پردي ،چې د افغانستان په جګړه کې یې د خپلو ګټو لپاره پانګونه کړې وه ،ځکه په دې ورځو کې
وارخطا دي ،چې په کوزنیو کرښو کې له جګړې کرکه له ورایه ویني.
د اورکم او اوربند خوند د جګړې چارج روستیو ثانیو ته رسولی دی ،وارخطایي همدلته ده ،هر لوری باید روستۍ
خبرې وکړي او که نه دا تیلیفون مړ کیږي.
وروستۍ ثانیې دي ،په دیپلوماتیکه ژبه او پوښ کې خبرو ته وخت نه شته ،که نه د بهرنیو چارو کوم وزیر به د یوه
بل هېواد ملت ته د داسې یا هسې کولو قومانده ورکړي؟
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