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 آیا موږ په خپله نظام نه ویجاړوو؟
 

کله چې د ستر بابا . زما دا عادت وه چې د بیالبیلو کتابونو مطالعه وکړم او مطالعې سره مې ډیره زیاته عالقه ده
واخلم نو شاید تر ساعتونو پکې ډوب یم او همداسې مثنوی د روم د ستر موالنا جالل الدین  ال کلیات په السحخوش

محمد بلخی، په سایټونو کې بیا افغان جرمن آنالین راته دسې شوی لکه زما د کتابونو المارۍ چې زه به یې خامخا 
تاد کاظمي، ښاغلی نوزادي، خدای خالصوم او د خپلو معنوي استادانو لیکنې پکې ګورم لکه ښاغلی مایار، ستر اس
  .بښلی عبدالصمد حامد، ښاغلی سیستاني، ښاغلی ولی احمد نوري او همداسې نور

استاد یون او مایار صاحب ته ډیر سخت احترام لرم، خدای دې داسې پوه انسانان د وطن او خلکو له سره نه کموي 
هللا دې خلکو ته توفیق ورپه برخه کړي چې د دوی  او هللا دې دوی ته اوږد او با برکته ژوند په نصیب کړي او

 .خبرو ته غوږ کیږدي تر څو سمه الر ومومي
پرون او نن مې د ګران استاد یون او زما معنوي استاد ښاغلي مایار لیکنې ولوستلې، د دوی او لوړ ذکر شوي کسانو 

 .یا خپلو ملګرو ته یې هم کله ناکله ورلیږملیکنې زه هرو مرو دوه درې وارې لولم او ډیره زیاته زدکړه ترې کوم او ب

په ډیره بـښنې سره دا باید وپوښتم، دا چې ښاغلی یون او مایار و ډاکټر صاحب اشرف غني ته وړاندیز کوي چې 
زما پوښتنه دا ده چې د . هغه ډبره چې نسي پورته کوالی نو باید یې بیرته په خپل ځای کې کیږدي او ترې والړ سي

نګه سي؟ آیا کله چې ډاکټر صاحب غني ډبره کیږدي نو دا ستونځه ال پسې نه النجمنه کیږي؟ آیا ملت حال به څ
  عبدهللا له خپلې ډلې سره نه واکمنان کیږي؟
را په زړه سي چې د کور زینې  درد زیات سي چې زما سپین سرې مورزه هم دردیدلی یم، زما زړه کې هغه وخت 

وویل چې زویه ما بوځی او زه هم خامخا خپله رایه ډاکټر صاحب ته کاروم ولې  هم سمې نسي لیدالی خو پخپله راته
زما . چې که ډاکټر صاحب موږ کامیاب ونکړو نو دا وطن زویه نور هم خرابیږي او دا ملت به نور هم کړیږي

  .خور چې ما سره اوسیږي او کونډه ده نو د هغې په مرسته خپله رایه یې وکاروله
 !ښاغلی یون او مایار صاحب زما ستر استادانو

 ورانزما په فکر دا به ښه نسي چې ډاکټر صاحب غني ته داسې یوه وړاندیز وسي، دلته وطن کې حالت ډیر زیات 
، د ورځې تر سلو انسانانو کم نه وژل کیږي، کورونه ورانیږي، پوه انسانان وطن نه بهر ته وځي او د قلم ځای ید

موږ روغتونونه لرو خو متخصصین . نیر پر ځای ټوپک واال رامخته کیږيجکیږي، د ډاکټر او ان شټوپک ته ت
نلرو، پوهنتون کې مې ماسټر درس ورکوي، ډاکټر د علوم پکې یو یو دوه کسان شاید وي، په خوست او کندهار او 

ده، په  نورو لیرې پرتو والیتونو کې زما په پوهنتونونو کې د علومو ډاکټران نسته، انټرنیټ په نشت کې حساب
نوزاد، موسی کال، اندړ، ګیرو، قره باغ، سنګین، چارچینو، خاص اروزګان، او همداسې په نورو لویو ولسوالیو کې 

لوګر کې تیره اونۍ زما د یوه ملګري په کور کې هاوان لګیدلی وه چې ورینداره او وراره یې . کلینیک حتی نسته
اجل روغتون کابل ته راوستلې وه، اوه بجې د سهار روان تو ماشوم وه شهیدان سول، ښځه یې عشچې د اتو میا

سوی وه او دوه بجې دلته ورسید، تاسو اوس سوچ وکړی چې د برکي برک نه د کابل ښار د نوي ښاره پورې آیا 
همدومره وخت کې سړی ورسیږي؟ نه بلکه دا د یو ساعت الر ده خو جنګ وه، مرمۍ اوریدله، هلته یو کوچنی 

هلته ډلې جوړې سوي دي، یو یې اربکی ده او بل ورور یې یا د آکا زوی یې طالب ده او یو بل ته  .کلینیک هم نسته
 .ان نکوم چې یوه فلسطیني سره ولريکافر وایي او سره ولي، داسې سره مخالفت لري چې یهود هم ګوم

ده چې میدان عبدهللا ته  لنډه دا چې ډیره زیاته بدبختي ده، که ډاکټر صاحب غني د صحنې نه ووځي نو دا خو جوته
په الس ورځي نو هغه بیا ډیر ښه ګالن کري ولې هغه ډیر ښه مالیار پاته سوی او زه یې بیا بیخي ډیر ښه پیژنم ولې 

 !!.چې زه هغه وخت کابل کې وم چې دوی کابل ښار کې ګالن کرل
 :ستر خوشال بابا وایي

 

 په دا منځ کېنادیده ګنده دالل دی   د ټــټوانو بیه ښه کا تر آسونو
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/andar_ms_monj_pa_khpla_nezaam_na_wijaaloo.pdf
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تاسو پوهیږی چې دلته هر څه د یو بل نابلده او نادیده دالل په واسطه ترتیب او تنظیم کیږي چې پایله یې هم منفي 
روسانو له دوره تر ننه پورې افغانان په خپله خپل سرنوشت ندی ټاکلی او چې الس یې غځولی نو خپل لستوڼی . وي

 .یې بایللی
وارې نه تصفیه کیږي بلکه ډیر زیار او زحمت ته اړتیا لري، زه خو وایم لږ صبر او  اوبه ډیرې خړې دي دا په یو

زغم نه کار واخلو نو بیا به وګورو څه به وسي، که هر څومره معاهدې السلیک شي خو بیا هم که دی واکمن سي 
د موټر . به وسي بیخي په واک کې نوي یو مثبت حرکت کتونه نوي خو بیا هم تر دې چې دینو که ډیر مثبت حر

چلوونکي تر څنګ که څومره غلط مشاورین ناست وي خو بیا هم دومره خو به وکي چې موټر د ماهیپر نه سم او 
 .بې له کوم خطره الندې ښکته کړي

زما هیله خو دا ده چې ښاغلی یون همداسې چې ډیر څه کړي نو نباید ځان ګوښه کړي، موږ ده ته اړتیا لرو، ملت 
که دی ځان ګوښه کړي او همداسې بل یو ځانونه ګوښه کړي نو دا ملت خو توره تیاره کې پاته شو . ريده ته اړتیا ل

  نو بیا د دې ګناه د چا په غاړه ده؟
 !ښاغلی یون صاحب

زه نغواړم چې تاسو نور داسې لیکنې وکړی، زه او زما کورنۍ تاسو ته ډیر سخت احترام لرو او موږ ټول په تاسو 
ویاړلي او تل په خدای او په تاسو تکیه یو، ته چې ډاکټر صاحب غني ته داسې ووایې نو ډاکټر غوندې خلکو تل 

  چې وینه ژاړي څه وکړي؟ یواځې د دغه غملړي ملت په وړاندېصاحب خو په ما او تا تکیه ده، نو دی به په 
وطن ته راسی، نور نو بس ده،  زه د ټولو پوهانو چې دلته او بهر کې دي په ډیر درنښت هیله کوم چې راځی همدلته

هللا خپله کارپوهان دي او مشران دي، تاسو ته دوی نور اړتیا نلري چې د ژوندانه سیستم او ءاوس مو اوالدونه ماشا
نظام تاسو ورته برابر کړی، تاسو خپل خدمت ورته کړی او دوی مو په پښو درولي خو دا ملت تاسو ته اړتیا لري، 

تاسو ته اړتیا لري او قسم د خدای په ذات تاسو ته اړتیا لري، قسم د خدای په ذات چې  همدغه ډاکټر صاحب غني هم
  .زه تاسو ته په خپل کوچني کور کې ځای درکوم او خدمت به مو کوم چې دا ملت له کړاو نه ووځي

 چې دوطن کې اور بل ده، ځوانان مري، مشران مو هم وژل کیږي، کلیو کې وحشت خپریږي او هغه څه تیریږی 
 .هغه څه چې کیږي دلته ولیکم قلم د عفت په خاطر زه نسم کوالی

زما هیله همدا وه، زه خپلو پوهانو ته ډیر سخت درناوی لرم او غواړم چې دوی دې ډاکټر صاحب سره ملګرتیا 
 .ې پرینږدي، ډیره حساسه مرحله ده او وطن تاسو ته اړتیا لري چې لدې حالت نه ووځيځوکړي او دی دې یوا

 :د حضرت موالنای روم د مثنوي شریف بیتونه غواړم دلته ولیکم چې له موضوع سره مناسبه ده
 

 دست را در هـــــر گیاهی میزنـد مرد غرقه گشته جانی میــــــکند
 دست و پایی مـــیزند از بیـــم سر دامش دست گیرد در خــطرـتا ک

 بیمار نیستناله از وی طرفه کو  شاهست او بیکار نیست آنکه او
 کوشش بیـــهوده به از خفتـــــگی ار این آشفتــــگیـدوست دارد ی

 
 په درناوی


