AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقیدهٔ نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.

آصف بهاند

۲۰۱/۰۶/۰۶

د زوی له خوا پالر ته لیک
(د پالر د ورځې په پلمه)
لکه د نورو نړیوالو ورځو په څېر ،د پالر ورځ هم زموږ په وطن کې دومره ارزښت نه لري ،یادونکو او لمانځونکو
باندې یې رنگارنگ ټاپې لگول کېږي.
دلته په اروپا کې هم په ټولو هېوادونو کې پر یوه ورځ نه لمانځل کېـږي ،بلکې هر هېواد یې په جال ـ جال ورځو
لمانځي .په ډنمارک کې د همدې روانې اونۍ په لړ کې لمانځل کېـږي .ما سږکال د پالر د ورځې په پار څو مطلبه
خپرېدو ته برابر کړي دي ،یو یې همدا الندې لیک (د زوی له خوا پالر ته لیک) دي.
دلته داروپایي مهاجرت په چاپیلاير کې ډیری میندې او پلرونه له خپلولوڼو او زامنو شکایت لري چې نا فرماني کوي.
ځینې میندې او پلرونه د افغانستان د چاپیلاير په څیر ،له خپلو ماشومانو نه په ټوله مانا تابعیت غواړي او هر څه چې
دوی غواړي ،ماشومان باید هماغسې وکړي .د دغو ستونزو په لړ کې کله شکوه او شکایت ،کله د خولې عداوت او
کله بیا خبره وهلو ټکولو ته رسیږي ،چې پایله یې له میندو او پلرونو څخه د ماشومانو لرې کیدل ،تښتیدل او بل ځای
د ژوند غوره کول دي او یا هم د پولیسو په مداخلې سره تر دې هم نورو مرداریو ته پښه ورغځوي.
ډیری کورنۍ داسې انګیري چې کوچنیان او نوي ځوانان مالمت دي .دا به ومنوچې اروپایي دیموکراسي د ډیرو
ښېګڼو تر څنګ ،منفي اړخونه هم لري او له همدې منفي اړخونو نه په استفادې سره ځینې پیغلوټې او تنکي ځوانان،
خپلو کورنیو ،مشرانو او راتلونکي ژوند ته ستونزې زیږوي .پر کوچنیانو باندې څه د میندو او پلرونو په ځای او بې
ځایه فشارونه ،څه د اروپایې دیموکراسۍ پراخه دایره او په څنګ کې یې د ځینو میندو او پلرونو ،نه پاملرنه؛ نوي
ځوانان داسې ډنډ ته ورپورې وهي چې بیایې له هغه ډنډ څخه راوتل ګران او یا هم نا شوني وي .خو ځینې کسان بیا
داسې انګیري چې ټول ځوانان به داسې نه وي .شته دي داسې ځوانان چې مشرانو ته یو څه ورکوي ،الس نیوی یې
کوي او الرښوونه ورته کوي .دلته به زه د یوافغان ځوان د زړه خبرې ،د یو لیک په ډول تاسو درنو لوستونکو ته
وړاندې کړم .تاسو به په دې لیک کې ولولئ چې دا ځوان له خپلو میندو پلرونو او مشرانو څخه څه غواړي او څه
هیله ورنه لري:

پــــالر تـــه لــیک
پالره!
تاسو هم لکه د هر مهاجر په څیر د یوې لږې ال س ته راوړنې په بدل کې ،هلته په وطن کې او دلته د مهاجرت په
نوي چاپیلاير کې ډیر څه له السه ورکړل .تاسو څومره ستونزې وګاللې او زه مو وینم چې اوس یې هم ګالئ .دا
ستونزې ،دا غمونه ،تاسو په خپلو غوښو ،وینو او ټول روح او روان احساس کړي او احساسوې یې ،اوس مو هم
وینم چې په وطن کې د ناخوالو او دلته ستاسو له ژوند او زده کړو سره نا برابر قوانین ،تاسو زوروي او کړوي او
تاسو لکه غر ،ورته والړ یئ  ،د خپلو زده کړو او تجاربو ځنازې ته لکه یتیم په پټه خوله اوښکې تویوئ ،لکه دیوال
چې ښوره خوري ،دا غمونه او ستونزې هم ستاسو روح او روان په پټه سره خوري او له منځه یې وړي .هم مو
شرقي کلتور او پوهه زوروي او هم د غربي کلتور او تمدن د اور په دایره کې راګیر یئ ،تاسو او تاسو ته ورته
د پاڼو شمیره :له  1تر4
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

ستاسو ځینو نورو همځولو وطنوالو په خپل وطن کې تر وسه او د امکاناتو تر برید پورې لوړې زده کړې کړي دي
او د کار په ترڅ کې مو تجارب ترالسه کړي دي .ستاسو او ستاسو د همځولو زده کړې او تجربې زموږ د خلکو او
وطن له پاره لویه شتمني ده او زه یې وینم چې دلته په پردي وطن کې د مهاجرت او غربت په دې چاپیلاير کې تاسو
خپله دا شتمني له السه ورکړې ده .ستاسو زدکړې او ستاسو تجربې په دې ټولنه کې د پانګې او کار خاوندانو ته څه
په الس نه ورکوي ،ځکه په کم ارزۍ ورته ګوري؛ او زه پوهیږم چې دا حالت تاسو او ستاسو همځولي مشران
زوروي.
پالره!
ما به وبښئ چې زه زغردې خبرې درته کوم .زه نه غواړم چې د هغو دردونو ،رنځونو او غمونو بار پر خپلو اوږو
یوسم ،چې تاسو په کې راګیر یئ .تاسو باید د یوه پالر په توګه د خپلو زده کړو او تجربو په رڼا کې ما ته له دغو
دردونو ،کړاوونو ،غمونو او تیارو څخه د وتلو الر راوښئ .زه دې درد وینم او احساسوم یې ،زما په رګونو کې
ستاسو وینه جاري ده ،زه هم تاسو غوندې په یوه دردمنه ټولنه او روڼ اندې با درکه کورنۍ کې پیدا شوی یم ،زه ال
وړوکی وم چې ستاسو په مټ په افغانستان کې د بل کړای شوي اور له دایرې څخه راوایستل شوم .ما ال د وطن د
ښیګڼو او بد ګڼو مزه دومره نه وه څکلې ،له وطن نه مې څه په یاد نه
دي ،یوازې مې د ذهن په دهلیز کې د ړندو راکټونو او مرمیو د غږونو آزانګې کته پورته کیـږي ،خو ستاسو او ځینو
نورو مشرانوله خولې مې اوریدلي دي چې په افغانستان کې له روان سیستم او له حاکمو خلکو او نظریاتو سره
جوړیدل او وروانیدل ګران کار دی؛ او دلته هم حالت داسې دی چې موږ ټول یې وینو او پرې پوهیږو .ټولو دردونو
او غمونو باندې چې تاسو ته هلته او دلته در په برخه شوي دي ،زه پوهیږم او ځان په ټولو کې در سره شریک ګڼم.
پالره!
زه پوهیـږم چې تاسو ډیر ځلې د ښکلولو پر ځای ،چیچل شوی یاست ،خو څه وکړم ،زما ژبه هم لکه د سمندر څپې
د زرګونو هیلو او خبرو د ویلو هڅه کوي .زه غواړم ستاسو د ستونزو په باب وغږیږم .زه پوهیـږم چې تاسو د هیلو
د اوسپنیزدیوال تر شا والړیاست ،څه نه شې کوالی او د سویو هیلو ایرې مو د نامرادې زمانې بادونه هرې خوا ته
بادوي او تاسو یوازې د خپلو سوځیدلو هیلو د ایرو په بوړبښکیو کې راګیر یاست.
انسان ته نه ښایې چې ستونزو ته ځان وسپاري ،له ښو هیلو سره ژوند کول او په هغو پسې هڅه کول ،انسان ته د
پرمختګ او ښه ژوند الره سموي ،او زه مو وینم چې ستاسو د دردونو له تیارې ځالې څخه نوې هیلې سر اوچتوي.
نور مو د چوپتیا کونګ (جغد) د خپل ذهن له کنډوالې څخه وشړئ .د ناامیدۍ کونګ د خپلو نوو هیلو په رڼو او
تیروغشو ووله .زه پوهیږم چې د خلکو د پرله پسې ناکامیو په کنډواله کې ترخه بوټي راشنه شوي دي او د دوی په
کروندو باندې د مهربانه نرم پسرلني باران پر ځای ،د دښمنیو د زهرو بارانونه وریدلي دي ،او دا د زهرو بارانونه
افغانانو په کلونو ،کلونود ښه کیدو په هیله وزغمل .زه پوهیږم چې دوی ته نوره ژړا هم نه ده ورپاتې ،دوی نور نه
شي ژړالی ،د دوی پر ځای تیـږي په ورټ ،ورټ ژاړي.
پالره!
ما ته مور ټولې هغه کیسې ټکي په ټکي کړي دي چې تاسو د جګړې په سره اور کې له موږ سره څه کړي دي او
زموږ په خاطرمو د ټوپکیانوڅومره نادودې لیدلي او زغملې دي .تاسو د ګولیو په باران کې موږ تر زخمي وزرو
الندې پټ کړي وو ،تاسو د نامردې زمانې د نامرادو ګردونو په بوړبوښکیوکې موږساتلي یو ،تاسو د راکټونو په
اختر کې د ژړا او ډار پر ځای موږ ته ډاډ او خندا راښودلې ده ،تاسو د خپل کلیوالو د وجود غوښې چې د مسلمان
ډوله نا مسلمانو په راکټونو څیرې شوې وې ،راټولې کړي او هدیرې ته مو رسولي دي ،تاسو د خپل سر په بیه موږ
خویندې ـ ورونه لکه د پیشکې بچي په څو ځالو ګرځولي یو ،تاسو خپل تیرتاریخ او اوسني برخلیک ته ژړلي دي،
او تاسو...
پالره!
زه پوهیږم چې ستاسو په ګوګل کې خلکو او وطن ته هیلې او انګازې خپرې وې او تاسو خپل هر څه په دې الره کې
وآزمیل ،خو په مقابل کې ته وچیچل شوئ ،ورټل شوئ ،له خپل کور ،کلي ،ښار او وطن نه وتلو ته اړایستل شوئ؛
خو تاسو اوس د تیرو ناکردو ،نادودو او ناکامیو په دایره کې ځان مه کیباسئ ،ځان د اندیښنو په خوسا ډنډ کې مه

د پاڼو شمیره :له  2تر4
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

ډوبوئ او ...مه کوه ،ځکه چې زه ستاسو ژوند غواړم ،موږ تاسو غواړو ،زه تا غواړم ،تاسو مې پالر یاست او زه
تاسو ته اړتیا لرم.
ډیر کسان دي چې اوس تاسو له السه ورکړي دي او د هغو نشتوالی تاسو زوروي ،زه نه غواړم چې بې وخته تاسو
له السه ورکړم او ستاسو د نشتوالي دروند بار د ژوند تر پایه زما پر اوږو بار وي.
پالره!
زه ستاسو په پرتله ډیر بې تجربي یم ،ما به وبښئ چې د خپلې بې تجربې نړۍ نه په تاسو غږ کوم او د لږو تجربو له
عینکو نه تاسو ته ګورم او دا کرښې درته لیکم .زه نه غواړم چې د اروپایي کلتور د منفي اړخونو یو الروی واوسم،
خو دا یو ښکاره حقیقت دی چې د اروپایي کلتور په جال کې راګیر یم ،له هرې خوا ډول ،ډول یرغلونه را باندې
کیـږي او دا دی د دغو یرغلونو په پایله کې زه د خپل پلرني وطن ډیر څه له ال سه ورکوم .خپله ژبه ،خپل کلتور
او ...په پای کې هرڅه .زه توپان پسې اخیستی یم ،دا توپان د نوح له توپان څخه هم خطرناکه دی او زه مهاجر افغان
ماشوم لکه ماته بیړۍ د اوبو پرسر روان یم او هره شیبه ډوبیدو ته الرڅارمه او دا تاسو یاست چې زما الس نیوی
کوالی شئ.
پالره!
دا تاسو یاست چې په دې توپاني حالت کې له ما سره مرسته کوالی شئ .تاسو که د خپلو ستونزو له جال نه ځان را
ونه باسئ او په دې کړکیچن حالت کې زما السنیوی ونه کړئ او الر را ونه ښایاست ،یقینا ً زه د تباهۍ کندې ته
لویـږم؛ نوهیله کوم چې تاسو نور بې مورده سوچ کول او په لوی الس بلې دنیا تلل پریږدئ .زه ستاسو الرښوونو او
د تجربو ډیوو ته اړتیا لرم ،هیله کوم زما السنیوی وکړئ!
ډیری مشران (میندې ـ پلرونه) په خپلو ناسمو سیاسي تضادونو ښه پوهیږي او په دې ښه خبر دي هغه سیاسي پالیسي
یا سیاسي الرې چې دوی پرې روان وو او روان دي ،غلطې دي او ناسمې ثابتې شوې دي ،خو بیا هم ټینګار پرې
کوي .په دې ښه پوهیږي ،هغه سیاسي مشران چې د دوی له نظره د تایید وړ وو ،هغوی پرنا سمو الرو روان وو،
خو بیا یې هم تاییدوي ،په ښو یې یادوي ،دفاع ورنه کوي او الره یې تعقیبوي .د همغو سیاسي لیډرانو د تیروتنو په
وجه ،اوسنۍ ستونزې په هیواد کې دننه او له هیواد څخه دباندې د افغانانو د پرمختګ په الره کې لکه غر داسې پرتې
دي .د همدغو مشرانو (میندې ـ پلرونه) نا سمو سیاسي تضادونو دا دی نویو نسلونه ته هم لکه د سرطان نا روغي
الس ورغځولی دی او ستوني یې کیکاږي .ډیرې کورنۍ د پخوانیوسیاسي او ملي تضادونو له مخې د خپلو لوڼو او
زامنو د راتلونکي ژوند د بنسټ ډبره ږدي او په دې ډول نوی نسل هم د خپلو ناسمو سیاسي تضادونو په زهرو لړي
او د خپلو عقدو او ګناهونو درند پیټی د هغوی پر اوږو باروي.
نوی نسل به تر څوا و ترکومه ځایه د تیرو نسلونو د ګناهونو او تیروتنو پیټی پر شا چلوي.
پالره!
تاسو که د هیوادنیو او نړیوالو سیاسیونو د تیروتنو ښکار شوی یاست او تاسو که په خپل هیواد کې د خپلسرو ایله
جاري تش په نامه مسلمانانو د افراطیت په وجه ،د خپلې ځالې پریښودلو ته اړ ایستل شوی یاست او هر څه مو له
السه ورکړي دي؛ زه دا دی په اروپا کې له ورته ستونزو سره مخ یم ،خو په لږ توپیرسره .چې نور هیڅ نه وي
ډیری اروپایان چې د افغان او افغانستان کلمې اوري ،د جګړې ،تروریزم او مخدراتو تور مفاهیم یې په ذهنونو کې
تداعي کیږي او له بده مرغه چې دغه تور داغونه د افغانانو په لمن باندې ډیر ښه وهل کیدای شي.
پالره!
زه په دې ښه پوهیږم هره ورځ د نړۍ له ګوټ ،ګوټ څخه د منفي بشریت ضد کړنو د اخبارونو په اوریدو سره،
پرتاسو باندې نور هم فشار زیاتیـږي او تاسو زوروي ،خو ستاسو اوالدونه او ټول کشران پر تاسو حق لري چې له
تاسو نه یو څه الرښوونکې خبرې واوري ،تاسو روغ وویني او ستاسو په خوله کې خندا وویني.
د یویشتمې پیړۍ د تمدن د ډیوو ترڅنګ تیاره ګوټونه هم شته او د اوسني وخت په دې حساسو شرایطو کې که څوک
په نا پوهۍ سره یو ګام د دې زمانې د تیروتنو په کوڅه کې اوچت کړي ،بیا یې راګرځیدنه ګرانه نه ،بلکې نا شونې
ده؛ ځکه چې د یویشتمې پیړۍ د تیروتنو الر یو طرفه ده او په یو طرفه الرکې بیرته راګرځیدل ،انسان د مرګ کندې
ته رسوي.
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نوی نسل که د یویشتمې پیړۍ د پوهې او تکنالوژۍ ډیوه په الس کې لري ،د خپلو مشرانو الرښوونو ته هم اړتیا
لري .هیڅ څوک نه غواړي چې خپل پالر له السه ورکړي .خدا مه کړه که زه تاسو له السه ورکړم ،یو خوا به مې
د یتیم په نامه د پردي وطن په سوځنده بیدیا کې دپالر سیوری له سره ایسته شوی وي او بل پلو که ستاسو او نورو
زړه سواندو مشرانو الرښوونې نه وي ،نو خا مخا به د دیموکراسۍ او تمدن په نامه ،د دیموکراسۍ د منفي اړخونو
په پیروۍ سره ،د یوویشتمې پیړۍ د وحشت په تیاره دایره کې راګیر کیږم چې پای یې مخ په ښکته تلل دي.
نوهیله کوم ،زما له زړه او ذهن څخه دا راپورته شوې خبرې د زړه په غوږو واورئ ،زما د ماشومتوب معصومیت
سترګو ته ودروئ ،له ځان سره پام وکړئ او زما خندا او خوشالي په ژړا او ویر مه بدلوئ!
ستا زوی...
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