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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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عبدالغفور لېوال

بیخي د ابتذال په زمانه کې اوسو
سیاست د ټوکو او فکاهیانو تر بریده راپریوت
سړی به د دریځ ترشا والړ وي ،الندې به وږي ،ناروغ ،وزګار او تباه و برباد ولس ورته ناست
وي ،سیاستوال(!) ښاغلی بله خبره نه زده ،بس ټوکې کوي ،خاندي ،د وزګارو ښځو په شان خپل
سیال ته پېغورونه ورکوي ،کترې او کنایې وایي او الندې خلک به هم په وازه خوله ورته ګوري ،یا
به خاندي ،یا به چکچکې کوي ،یا به تکبیر وایي...
د اسالم په ټول تاریخ کې دا هم لومړنی ځل دی ،چې خلک ټوکو ته د تکبیر چیغې وهي.
په الندې ناستو خلکو کې یو هوښیار ،شعوري ،زړور و خوله ور پیدا نه شو ،چې پاڅي او ورته
ووایي:
ښاغلیه!
زموږ د خیټې ،د وزګارۍ ،د ناروغۍ ،داوبو ،د سړک و تولید و زده کړو غم وکړه !
د دې لپاره طرحه ،فکر او عمل راوړاندې کړه !
له ولږې او نړیوال شرم څخه مو وژغوره !
دا ټوکې زموږ هم زده ...
دا ولس د قوم ،مذهب ،ژبې یا سیمې لپاره ټوکمار ښاغلي ته ناست دی او په خپلې بدمرغۍ پورې
خاندي ،په ابتذال کې ډوب ولس پرځان او خپل وضعیت ریشخند وهي ،دوی د قومیت و ژبني تعصب
بنګاوه څښلې ده ،هسې له بدمرغۍ خاندي.
د وطن د دغه حالت لپاره نه بهرنیان ،نه ټوپکمار سیاستوال او نه هم بل څوک مالمت دي.
مالمت همدغه خلک دي ،چې ورته ناست دي او خاندي !
از ماست که برماست !!!
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