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 کوو؟ څه او یو روان ته خوا کومې موږ
 
 
  .ده رسېدلې بریده وروستي تر سري خپل په او شتون نه سازماندهۍ او همغږۍ پالن، د کې حکومت اوسني په
حکوم  د .بس او دي شوې محدود کې خپرونو ټلویزوني په او کنفرانسونو خبري غونډو، پر کارونه ټول حکومت د 

غږېږ قرنطینه له والي څه، بل معین وایي، څه یو مو وزیر دی؛ روښانه لمر لکه تناقض کې خبرو په مسوولینو تي
 ته خلکو بیا  ښاروالۍ وایي سندرې مرستو د سره خلکو کمیټه حاالتو بېړنیو د کوي، خبره کېدو لغوه د یې وزیر ي،

یې مرستیال کوي، رابرسېره موضوع پرانیستلو د پوهنتونونو  او ښوونځیو د مو وزیر کوي، اعالن درېدو مرستو د
م نه آکسیجن مو کې روغتونونو په خو کوي، خبره کولو وړاندې د چوپړونو روغتیایي د مسوولین .بندېدو بېرته د 

 پکې نه نښه هېڅ قرنطین د خو کېږي، قرنطین کابل .کوي ښه زړه ته تېښتې کاره له هم مو ډاکټران او کېږي وندل
  . ندي کې فکر  په قرنطین د اصالً  څوک او دي پرانیستې څه هر  نور  پرته پوهنتونونو او ښوونځیو له کېږي؛ سترګو تر

وایي او راشي مسوول بل بیا  سبا  شو، قرنطین لپاره ورځو څلوېښتو د بلخ چې وکړي، اعالن او راشي چارواکی یو
 پوه خلک څو کېږي، سترګو تر نه لیدلوری ګډ او نظر واحد کې حکومت په اصالً  .کېږي لغوه قرنطین بلخ د چې ،

 خلکو د مسوولینو او حکومت پر دی؟ څه تصمیم او لیدلوری خبره، حکومت د اړه په مسئلو او ستونزو د چې شي،
ه  وزارتونو "کړو زده لوړو" او "پوهنې" د زموږ ته لور بل .ده رسېدلې ته حد وروستي باوري، بې او اعتمادي بې
لی پر د دی، کې حال په  وتلو السه له هم ِهغه دویم او ورکړ السه له مو سمسټر درسي یو کړی؛ خپل دریځ ګنګ م

  .ځي پورته کچه سوادانو بې د بلې تر ورځ مو نوم په تدریس آالنالین /که
لوړپ له ایران د چې ځای، پر دې د خالف عرف ډیپلوماټیک د سفیر شاعر زموږ خو کېږي، سوځول مو ځوانان 

 د او ورځي ته لیدو ځوان ټپي او تړلي زولنو په وګوري، سره چارواکو له وزارت چارو بهرنیو د دوی  د او وړو
   .کوي کاته لیده سره والي له والیت کوچني یوه

م  سوالګر چې ګورو، کې عمل په خو وکړه، مرسته ډالره میلیونونه نوم په کرونا  د سره افغانستان له ټولنې نړیوالې
 په مو سلسله دا بېوزلې او تنګسیا  د .ده کې حال په پراختیا  ال د او شوې پراخه بېوزلې او تنګسیا  دي، ډېرېدو په و

 پراخه وزګارتیا  شوی، ډېر تاوتریخوالی کې ټوله په شوې، ډکې باندې سوالګرو مو سړکونه او کوڅې .ده غځېدو
برخ روغتیا  د تېرېږي؟ څه مو کې روغتونونو په چې دي، ښکاره ته خلکو نړۍ د هم مو چوپړونه روغتیایي شوې،

  .پرېږده ځای خپل پر خو چوپړونه روغتیایي سټنډرډ او پرمختللي نلرو، هم امکانات ابتدایي ټولو تر کې ه
مسوولی  .شوې بشپړه نده کابینه مو اوسه تر خو تېرېږي، میاشت یوه شاوخوا هوکړې له حکومت ګد یا  مشارکتي د 
 چې مطمیناً، او میاشتې او اوونۍ ورځي، خو کوي، خبره بشپړېدو د لیست د کابینې د کې رسنیو په ورځ او شپه ن

ا ملي ټولو د پوځیان پاکستاني سره، تېرېدو په ورځې هرې د .نشي خاوند کابینې د به افغانستان خو شي، تېر به کال
ه خو کېږي، ننه د را ته خاورې مو کیلومټره لسګونه کوي، الندې خاوره زموږ خالف موازینو او قوانینو نړیوالو و

  !ولې؟ چې وپوښتي، ورنه او ونیسي مخه اشغالګرو تورو دې د چې نشته، ېڅوک
ی  بست بندو کېدو خوشې د  هم ال او شول خوشې بندیان زرګونه ان او سلکونه څخه زندانونو له مو نوم په سولې د 

ا هېڅ بل پرته معاملې له سیاست او قدرت پر ځکه نشي، را به  سوله او شي به تېر او شول تېر کلونه خو کېږي، ې
کېږ کلونه او راځي سوله چې دي، کړې خوشحاله زړونه دې په یوازې هم موږ .کېږي سترګو تر نه تضمین جرایي

مو  ماشوم، رودي تی زموږ .نغله را خو اخلي، او اخیستي قربانۍ زرهاوو په څخه موږ له سولې کاذبې دې چې ي،
خ باوره خوش او ساده موږ خو کړل، شهیدان راته یې ډاکټر او انجنیر عالم، دیني ژورنالیست، ښوونکی، خور، ر

ت ګاونډي ظالم او سرټمبه خپل کله .دی اچولی ته غاړې مو ډول سولې او راځي سوله چې یو، خوشحاله هم ال لک
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 german.de-maqalat@afghan  ټینگه کړئ له موږ سره اړیکه   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ګټې ملي خپلې هېواد هر چې ناخبره، دې له خو راولي؛ راته سولې چې ته، بادارانو دوی د بیا  کله او کوو زاری ه
  .ریښې مشترکې زموږ کې سمت او ژبې قوم، مذهب، دین، د نه پالي،

 سرنوشت مو اوسه تر ال نکړل؛ زده څه تاریخه له هم یوه هېڅ مو اوسه تر خو لرو، دعوا تاریخ کلن زره پنځه د 
  .ټاکي راته کرښې چارو او ژوند د زموږ خو نلري، هم تاریخ کلن سل چې کېږي، ټاکل کې هېوادونو هغو په
 مات را ته هېواد خاوندان پاسپورټونو بهرنیو نغدو د او پراشوټي داسې مو الندې نوم تر ځوانولو او اصالحات د 

کړې زده یې انګرېزي کلیمې څو یوازې بس شي؛ لیکالی پرې څه نه او شي غږېدای سم ژبو ملي پر نه چې کړل،
ا اداري دستور، او دود مقررات، قوانین، قواعد، تاریخ، خبر؛ ندي ب او الف له رهبرۍ او مدیریت د نو نور او 

 په ته وضعیت دې چې ده، ښکاره نو .ده خبره بېله خو....او ورکونه ځواب ته ولس او حکومتولي ښه صالحات،
  .نده تمه په ته را راتلونکې ښه دی؛ غوړوالی سیوری یې افغانستان پر چې کتو،
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