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 زموږ د کلتور منفي ټکي

 ( پشال خبري کول)

څو ورځي دمخه زما یو ملګرى پر یوه دولتي پوسټ کښېناست. دا پوسټ دي ورته نېک و مبارک وي. خداى و رشتیا 
او تجربه تقریباً سره ورته دي. زه خپل دغه ملګري  د دغه دولتي پوسټ کاري ساحه او زما د ښاغلي ملګري ذوق  

 .ته چي ځوان دئ او پر دغه پوسټ د ښه کار تمه ځني کېداى سي کامیابي غواړم

د پښتني دود سره سم له ډېرو ورځو راهیسي دې ښاغلي ته د ښار بېالبېل خلک د مبارکۍ له پاره ور روان دي. ما  
م او نوموړي ښاغلي ته د مبارکۍ مراتب وړاندي کړم. زه هم ورغلم،  هم جرئت وکړ، چي په دې ډله ځان ورکښېباس

تر سالم علیک وروسته کښېنستم. خلک په ډلو ډلو راروان دي. په دغو کسانو کي د لیري و نژدې واړه و زاړه ټول  
ني شامل دي. په راغلو کسانو کي ځینو د ځانو سره د مصنوعي ګالنو خورا غټي دستې هم را اخیستي وې، خو ځی

بیا تش الس راتلل. زه هم یو له تش السو یارانو څخه وم. د مصنوعي ګالنو راوړونکي او تش السي دوستان، دواړو  
 :ډلو په خبرو ځانونه پړسولي ول او د سرکار دې نوي مامور ته ئې خورا غوړي غوړي خبري کولې

 ."تاسي د دغه پوسټ لیاقت الره"

 ."ي ادارې تاسي انتخاب کړاستدا ستاسي استعداد او پوهه وه چي دولت"

 ."موږ پوره باور لرو چي تر تاسي بل ښه انتخاب نه وو"

 ."موږ درسره یو، په اور او اوبو کي مو ملګري یو"

 ."بېغمه اوسه، که موږ یو که نه یو، دا کار تاسي کوالى سئ"

چوکۍ نه دئ کښېنستلى. خداى و  زما ملګرى هم خورا شرمیندوکى ځوان دئ. تر اوسه ال په خالصه پښه پر خپله  
رشتیا دغه عاجزي و خاکساري ئې د ستایلو وړ ده. دى د راغلو مېلمنو په کتار کي ناست دئ. د دغو یارانو په جواب  
کي کله ناکله خورا کمزورې خندا وکي. او ورته ووایي: "ستاسي غم دي نه وي"، "ستاسي په مشوره او مرسته به  

 ."په یاران یې، چي یاران درسره نه وي توري خاوري د بیابان یې کار مخته وړو". "چي خان یې

زه هم د شعبې په یوه کونج کي غلى ناست وم، دې منظرې ته مي کتل. د پښتنو دغه دود چي یوه نوي مامور ته د 
هم    مبارکۍ له پاره د هغه دوستان و یاران راځي خوند راکړ. ومي ویل چي موږ خو د عالي کلتور خاوندان یو، دا

 .زموږ د کلتور او فرهنګ یوه برخه ده او باید هم دغسي وکو

خو زه له هغي ورځي بېرېږم چي د سرکار د دغه نوي مامور به ال میاشت نه وي پوره سوې، چي بیا به د دغو  
راغلو کسانو څخه ډېرى پشال خبري پسې شروع کو، ګیلې او غیبتونه به ئې کوو. د هغه خوار پر شخصیت به نیوکي 

 :وو. هغه مهال به نو په دېګ کي داسي څه نه وي پاته چي په کوکیر مو راکښلي نه ويک
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 ."وال چندان شى نه سو ځني جوړ"

 ."تر ده خو هغه پخوانى کفن کښ ال ښه وو"

 ."نه ئې د کار درک معلوم دئ او نه فعالیت"

 "تر کار ئې خبري ډېري دي "

 ."د دولت دا شعبه هم فلج وبولئ"

 ."لو وو، موږ ول کار به وکي، خو دى د جېبو ډکولو ته راغلى دئ هر څه خیال پ"

دغسي کړنه نو په اصطالح "پشال خبري کول" دي. زه یقیني یم چي همدغسي به کېږي، ځکه په دې ساحه کي تجربه  
لرم او د خپل کلتور دغه منفي ټکى رامعلوم دئ. خداى دي وکي چي زما دغه حدس رشتیا نه سي، که چیري رشتیا 

ي نو بیا وایم: که څه هم موږ د عالي کلتور څښتنان یو، خو دغه په نامه عالي کلتور مو ځیني منفي خواوي هم  س
لري. له هغو منفي خواوو څخه یوه همدغه پېښه ده. د هغي ورځي په هیله، چي د کلتور منفي ټکي مو نېست و نابود  

 !سي
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