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مومند محمدي اڅړ

موږ د خپلو وژل شوو کسانو پوښتنه کوو!
(ادبي ټوټه)
موږ به ضرور د خپلو ټولو وژل شوو کسانو پوښتنه کوو ،موږ به د هر مړي مړیستانه ته جال جال ودرېږو او ورته
وبه وایو چې د دوی د وژل کېدو پوښتنه مو کړې ده.
اې د نړۍ قبیلو چې زموږ د بېوزلې قبیلې ځوانان مو وژلي!
تاسو زموږ د خېمو تناوونه په سرو وینو ولړل ،زموږ د سړیو سرونه مو غوڅ کړل ،زموږ د میندو د زړونو ټوټې
مو غوڅې کړې او زموږ د مئینو پېغلو د هېلو دنګې کالوې مو ونړولې.
اې د نړۍ قبیلو!
تاسو زموږ بې وسۍ ،بې وزلۍ او بې کسۍ ته په کمه سترګه وکتل؛ ستاسو اسونو زموږ ورشوګانې تر پښو الندې
کړې او په سپېرو ډاګونو یې راته بدلې کړې ،ستاسو لرګینو ګاډیو زموږ پر درمندونو یرغلونه وکړل؛ زموږ غلې او
پروړې مو لوټ کړې او ستاسو لېوانو زموږ د تنکیو وریو رمې وخوړې او په درو کې یې د هغوی د بورو میندو
فریادونه پورته کړل.
اې د نړۍ قبیلو!
تاسو زموږ کېږدۍ وسوځلې ،زموږ د ماشومانو په سرونو کې مو غشي وټومبل ،زموږ د ورځې لمر مو بې هوښه
کړ او زموږ د شپې سپینه سپوږمۍ مو د نېزو په سرونو کې له ځانونو سره یووړه.
اې د نړۍ قبیلو!
سره له دې چې په تاسو کې ځینې زموږ د قبیلې عزیزان وو او ځینې مو وروڼه وو ،خو تاسو نه له موږ سره عزیزولي
وپاللـه او نه مو ورورولي .تاسو د ټپوسانو غوندې زموږ پر سرونو دورې ووهلې او زموږ د مړ ژواندي وجود مرګ
ته په تمه وئ ،خو کله چې وپوهېدئ زموږ په وجود کې زر ساه ګانې ژوندۍ دي او مړینه مو ناممکنه ده نو د ګیدړانو
په څېرو کې راغلئ او زموږ له مړ ژواندي وجود څخه مو تودې غوښې وشکولې.
اې د نړۍ قبیلو!
دا دی موږ د خپلو دردونو احساس وکړ او دا دی ورو ورو راپه سد کېږو!
اې د نړۍ قبیلو!
موږ اوس د ټپي زمري په څېر د خپلو تازه ټپونو په څټلو بوخت یو ،سره له دې چې تاسو ال هم زموږ په وجود کې
نور ټپونه جوړوئ خو ،زموږ د څټلو ژبه چټکه او اوږده ده چې له امله به یې دا ټول ډېر ژر ټکور شي.
اې د نړۍ قبیلو!
موږ به وخوځېږو ،د درېدلو هڅه به وکړو ،پښې به مو ورېږدي خو ورو ورو به یې رېږد کرار شي.
اې د نړۍ قبیلو!
موږ د یونس غوندې د کب له خیټې راوتلي یو او د سیند پر غاړه د پنډو پاڼو د ونې تر سیوري الندې پراته یو ،موږ
ته خدایي سارایي هوسۍ شیدې راکوي ،زموږ وجود به ځواکمن شي او روان به شو.
اې نړۍ قبیلو!
چې موږ روان شو پر نړۍ به نوی شور جوړ شي ،نوې کړیکې به پورته شي ،نوې سندرې به واورېدل شي او نوې
ساندې به خورې شي.

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

اې د نړۍ قبیلو!
زموږ ځواک به د قهرجنو تندرونو غوندې وغړمبیږي ،د تورو وریځو غوندې به خور شي ،د بې رحمه توپانونو په
څېر به والوزي او د مهربانه بارانونو په څېر به ووریږي.
اې د نړۍ قبیلو!
هغه وخت به موږ ضرور د خپلو ټولو وژل شوو کسانو پوښتنه کوو ...موږ به یوه لویه محکمه شو او تاسو به د قاتلو
مجرمانو په څېرو کې ورته راکاږو.
اې د نړۍ قبیلو!
موږ به ضرور د خپلو مړو پوښتنه کوو ،د هر یوه مړیستانه ته به ورځو او ورته وایو به:
-اوس ارام ویده شئ ،موږ ستاسې بدل واخیست!

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

