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

۲۰۲۰/۰۹/۰۷

عبدالغفور لېوال

ولې جګړه کوو؟
سوله به څنګه راځي؟
دا پوښتنې همدومره چې مهمې دي ،همدومره یې ځوابونه هم ګڼشمېره دي.
که له دېرشو میلیونو وګړیو څخه وپوښتو ،نو ښایي دېرش میلیونه ډوله ځوابونه به واورو.
یوه ستونزه خو دا ده ،چې پوښتنې مو هم سمې نه دي.
لومړۍ پوښتنه باید داسې وکړو:
ولې او څنګه سره جنګول کېـږو؟
او دو همه پوښتنه:
سوله به څنګه راولو؟
موږ په یو وچ ایکولوژیک زون کې ژوند کوو ،باران نه شته اوبخور او کروړ (قابل زرع) زمکې
موکمې دي .پرځایناستو (بدیلو) تولیداتو مو فکر نه دی کړی ،وږي یو او تاریخي لوږه مو په ذهن
و روان کې زېرمه شوې ده ،موږ د واک لپاره جنګېـږو او واک هم د ځان مړولو لپاره غواړو .موږ
واک ته د رسېدلو بل منطق نه پېژنو.
وچ ،تاوتریخجن او له ټولنیزبنسټه سیستمونو محروم خلک یو ،ځکه مو د ځان مړولو په پار جګړو
ته مخه کړې ده .زموږ په جګړو کې د پردیو ګټه ده ،پردي زموږ په دیني احساساتو ،تاریخي رواني
عقدو ،د غیرت په نامه باټو او د پولې و پټي پر سر د تربورګلوۍ په ګرومونو کې پانګونه کوي او
سره جنګوي مو.
زموږ په سره جنګولو کې تر ټولو زړه وسله ،چې ښه کار ورکوي ،د تکفیر وسله ده او دا وسله
زموږ د تاریخي ناپوهۍ په مټ الهم چلېـږي او موږ یې ججوری یو پر بل ورتشوو ،وژنو او وژل
کیږو.
موږ پر دغو عواملو فکر نه کوو .هو! موږ فکر نه کوو ،ګډ ،ټولیز او ټولنیز فکر خو هېڅ نه کوو،
یوازې شخړه کوو او شخړه مو هم د غیرت په نوم د یوې رواني ناروغۍ یا هیجانونو پربنسټ ده .
هغه ولسونه چې ګډ فکر کوالی نه شي ،نو جنګول یې اسانه دي.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د جګړې او سولې په اړه به زما همدغه استدالل هم څوک ونه مني ،دېرش میلیونه خلک به دېرش
م یلیونه ځله دا استدالل رد کړي ،یو میلیون کسان به په غوسه شي او ښکنځلې به و کړي ،خو پر
ځای به یې پر یوه بل ګډ او سم استدالل سره سال نه شي ،ګډ فکر به پرې ونه کړي ،سم ځواب به و
نه مومي او جګړه به ال روانه وي .
موږ به سره جنګول کیږو او هیڅوک به سوله په زرین لوښ ي کې راډالۍ نه کړي .

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

