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پوهندوی آصف بهاند

پالرته لیک
پردی چاپیريال اوله کوچنیانوسره د چلند مسآله
( څلورمه برخه)
د نړۍ په هرګوټ کې د خورو ورو افغانانو د کورنیو په منځ کې دوه ډوله ستونزې سر راپور ته کوي:
۶ـ هغه ستونزې چې د مهاجرت په چاپیريال کې غوښتې او ناغوښتې سړی ور سره مخامخ کیږي.
۲ـ هغه ستونزې چې په ځانګړي ډول يې کورنۍ او په عام ډول يې مهاجرين په خپلو منځو کې سره رامنځ ته کوي.
هغه ستونزې چې مهاجر په نوي چاپیريال کې په ناڅاپي ډول ور سره مخامخ کیږي ،کیدای شي د نوې ټولنې او نوي
چاپیريال د نويو قوانینو په زده کولو سره يو څه له مخې لرې شي؛ خو هغه ستونزې چې مهاجرين يې په عام ډول په
خپلمنځي اړيکو کې خپله سره رامنځ ته کوي؛ د هغو حلول او له مخې لرې کول يو څه ستونزمن ښکاري .هوښیار او
بادرايته خلک کوالی شي چې د زړو او نوو مثبتو تجاربو په کارولو سره په ډيره هوښیارتیا د دغو ستونزو په لرې
کولو کې بريالي شي .د دغو ستونزو تر ټولو ستره او بال ډوله ستونزه په کورنیو کې د میندوـ پلرونو او ماشومانو
ځپلمنځي اړيکو ورانیدل دي.
افغانان خو په لومړي ګام کې هلته په وطن کې او دلته په اروپايي هیوادونو کې د ديموکراسۍ له السه کړم کړم دي.
زما دا خبره دې لوستونکي داسې نه تعبیروي چې ګنې زه د ديموکراسۍ پلوی نه يم ،نه زه د ديموکراسۍ پلوی څه،
چې ورباندې مین هم يم ؛ خو نه پرهغې ديموکراسۍ باندې چې بوش جان ؟ او اروپايانو يې لس کاله مخکې نسخه
جګړه ځپلو ،مريضو ،خوارو او بینوا افغانانو ته په الس ورکړه ،چې اوس د هغې صادرې شوې ديموکراسۍ مخه
دوی په خپله هم نه شي نیوالی او په بال يې افغانان څه چې ټوله دنیا سرورنه ټکوي.
پرته له کوم شک نه ،ديموکراسي ښه شی ده ،خوکله چې موږ ديموکراسي وايو ،ورسره بايد په جدي ډول دا پوښتنې
رامنځ ته شي چې:
ديموکراسي چیرې او د چا له پاره؟
هغو افغانانو چې خپله ټولنه او خلک يې ښه پیژندل ،د نوې صادرې شوې ديموکراسۍ پرضد يې ډيرې نارې سورې
او چتې کړې ،خو چا به اوريدلې وای؛ هغه و چې وروسته له نه ( )۹کلونونه د جرمني د وخت د دفاع وزير کارل
ګوتنبرګ د۲۵۵۹کال د دسمبر په دويمه نیمايي کې افغانستان ته د يو بیړني سفر له پای ته رسیدو وروسته وويل:
«موږ(غربیان) تیروتلي يو چې په افغانستان کې د غربي ټیپ ديموکراسۍ له پاره خپل وخت او پیسې مصرفوو»...
ديموکراسي ژورې او لرغونې ريښې لري .د بشريت په تاريخ کې د ديموکراسۍ په لټه پسې مجبور يو چې يونان ته
سر ورښکاره کړو .په يونان کې د ديموکراسۍ په اړوند اوه ( )۷پیړۍ مخکې له میالد نه د ستر او نه هیريدونکي
دراکون ( )Drakonنوم يادوالی شو ،چې د لومړي ځل له پاره يې د خپل هیواد اساسي قانون تدوين کړ .وروسته له
دراکون څخه ،د دوو تنو نومونه له ديموکراسۍ سره تړاو لري ،چې يو يې سیاست پوه او قانون جوړونکی سولون
( )solonو او بل يې ديموکرات مشر کلیستن ( )cleistheinesو ،چې د آتن اساسي قانون يې اصالح کړ .له دوی نه
وروسته تامس جفرسون ( )Tomas Jeffersonيادوالی شو ،چې د امريکا د ديموکراسۍ پالر ،د استقالل د اعالمیې
مؤلف او د بشر د حقوقو منادي و.
که د ديموکراسۍ دغه بنسټ ايښودونکي او پلرونه ژوندي وای ،او افغانستان ته د امريکا يانواو اروپايانو د صادرې
شوې ديموکراسۍ حالت او پايلې يې لیدلې وای ،نو ځای پرځای به يې زړونه دريدلي وای.
په افغانستان کې د بوش ډوله ديموکراسۍ په رڼا کې ،زموږ درموساتونکو له لیوانو سره آشنايي پیل کړې ده ،او هره
ورځ د تنديووريووله غوښونه غوړې میلمستیاوې ورته جوړوي ،او زموږ محکوم خلک يې يوازې ننداره کوي.
چا سره چې پرله پسې ناکردې او نادودې وشي نو وايي « :زموږ الس تورسپي څټلی» دلته اروپا کې هم افغانان په
کرار نه دي ،او رمیږونوته يې د ديموکراسۍ د منفي اړخونو چړې ور برابرې شوي دي .او د اروپايي د ديموکراسۍ
منفي اړخونو ،په لس ګونې او سل ګونې کورنۍ د تباهۍ کندې ته ورغورځولې دي.
اوښ نه يې پوښتنه وکړه:
کوتل ښه دی که مخ په ځوړهاوښ په ځواب کې وويل:
درې واړه دې ورک شي.

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

بیايې وپوښته:
دريم يې ال څه شی دی؟
اوښ ويل:
خټې.
اوس موږ نه هم اوښ جوړدی ،کاږه واږه او له عیبونو ډک يو ،د اروپايي ژوند لوړاوځوړراته ګران شوی او په خټو
کې نښتي يو.
دلته داروپايي مهاجرت په چاپیريال کې ډيری میندې اوپلرونه له خپلولوڼواوزامنوشکايت لري چې نا فرماني
کوي .ځینې میندې اوپلرونه دافغانستان دچاپیريال په څیر،له خپلوماشومانونه په ټوله مانا تابعیت غواړي اوهرڅه چې
دوی غواړي،ماشومان بايد هماغسې وکړي.
ددغوستونزوپه لړکې کله شکوه اوشکايت،کله دخولې عداوت اوکله بیا خبره وهلوټکولوته رسیږي،چې پايله يې له
میندواوپلرونوڅخه دماشومانولرې کیدل،تښتیدل اوبل ځای دژوند غوره کول دي اويا هم دپولیسوپه مداخلې سره تردې
هم نورومرداريوته پښه ورغځوي.
ډيری کورنۍ داسې انګیري چې کوچنیان اونوي ځوانان مالمت دي.دا به ومنوچې اروپايي ديموکراسي
دډيروښواړخونوترڅنګ،منفي اړخونه هم لري،اوله همدې منفي اړخونونه په استفادې سره ځینې پیغلوټې اوتنکي
ځوانان،خپلوکورنیو،مشرانواوراتلونکي ژوند ته ستونزې زيږوي.
پرکوچنیانوباندې څه دمیندواوپلرونوپه ځای اوبې ځايه فشارونه،څه داروپايې ديوکراسۍ پراخه دايره اوپه څنګ کې
يې دځینومیندواوپلرونو،نه پاملرنه؛نوي ځوانان داسې ډنډ ته ورپورې وهي چې بیايې له هغه ډنډ څخه راوتل ګران
اويا هم نا شوني وي.
ځوځینې کسان بیا داسې انګیري چې ټول ځوانان به داسې نه وي.شته دي داسې ځوانان چې مشرانوته يوڅه ورکوي،
الس نیوی يې کوي اوالرښوونه ورته کوي.دلته به زه ديوافغان ځوان دزړه خبرې ديولیک په ډول
تاسودرنولوستونکوته وړاندې کړم،تاسوبه په دې لیک کې ولولئ چې دا ځوان له خپلو میندوپلرونواومشرانونه څه
غواړي اوڅه هیله ورنه لري:

پــــالر تـــه لــیک
پالره!
تا هم لکه د هر مهاجر په څیر د يوې لږې الس ته راوړنې په بدل کې ،هلته په وطن کې او دلته د مهاجرت په
نويچاپیريال کې ډير څه له السه ورکړل .تا څومره ستونزې وګاللې اوزه دې وينم چې اوس يې هم ګالې.
دا ستونزې ،دا غمونه ،تا په خپلوغوښو ،وينو او ټول روح او روان احساس کړي او احساسوې يې ،اوس دې هم وينم
چې په وطن کې د ناخوالو او دلته ستا له ژوند او زده کړو سره نا برابر قوانین تا زوروي او کړوي ،ته لکه غر،
ورته والړيې ،د خپلو زده کړو او تجاربو ځنازې ته لکه يتیم په پټه خوله اوښکې تويوې ،لکه د يوال چې ښوره
خوري داغمونه او ستونزې هم ستا روح او روان په پټه سره خوري او له منځه يې وړي.
هم دې شرقي کلتور او پوهه زوروي اوهم د غربي کلتور او تمدن د اور په دايره کې راګیريې ،تا او تا ته ورته ستا
ځینو نوروهمځولووطنوالوپه خپل وطن کې تر وسه اودامکاناتوتربريد پورې لوړې زده کړې کړي دي اودکارپه ترڅ
کې موتجارب ترالسه کړي دي.ستاسواوستاسودهمځولوزده کړې اوتجربې زموږدخلکواووطن له پاره لويه شتمني
ده؛اوزه يې وينم چې دلته په پردي وطن کې دمهاجرت اوغربت په دې چاپیريال کې تا خپله دا شتمني له السه
ورکړې ده.ستا زدکړې اوستا تجربې په دې ټولنه کې دپانګې او کارخاوندانوته څه په الس نه ورکوي،ځکه په کم
ارزۍ ورته ګوري؛اوزه پوهیږم چې دا حالت تا اوستا همځولي مشران زوروي.
پالره!
ما به وبښې چې زه زغردې خبرې درته کوم .زه نه غواړم چې د هغو دردونو ،رنځونو او غمونو بار پر خپلو اوږو
يوسم ،چې ته په کې راګیريې .ته بايد د يوه پالر په توګه د خپلو زده کړو او تجربو په رڼا کې ماته له دغو دردونو،
کړاوونو،غمونواوتیاروڅخه دوتلوالروښیې.
زه دې درد وينم او احساسوم يې ،زما په رګونو کې ستا وينه جاري ده ،زه هم تا غوندې په يوه دردمنه ټولنه اوروڼ
اندې با درکه کورنۍ کې پیدا شوی يم ،زه الوړوکی وم چې ستا په مټ په افغانستان کې د بل کړای شوي اور له
دايرې څخه راوايستل شوم .ما ال د وطن د ښیګڼو او بد ګڼو مزه دومره نه وه څکلې ،له وطن نه مې څه په ياد نه
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
يادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

دي ،يوازې مې د ذهن په دهلیز کې دړندو راکټونو او مرمیو د غږونو آزانګې کته پورته کیږي ،خو ستا او ځینو
نورو مشرانوله خولې مې اوريدلي دي چې په افغانستان کې له روان سیستم اوله حاکموخلکو او نظرياتو سره جوړيدل

وروانیدل ګران کاردی؛ او دلته هم حالت داسې دی چې موږ ټول يې وينو او پرې پوهیږو .ټولو دردونو او غمونو
کې چې تا ته هلته او دلته درپه برخه شوي دي زه پرې پوهیږم او ځان په ټولوکې در سره شريک ګڼم.
پالره!
زه پوهیږم چې ته ډيرځلې د ښکلولو پرځای چیچل شوی يې ،خو څه وکړم ،زما ژبه هم لکه د سمندر څپې د
زرګونوهیلو او خبرو د ويلوهڅه کوي .زه غواړم ستا د ستونزو په باب وغږيږم.
زه پوهیږم چې ته دهیلوداوسپنیزديوال ترشا والړيې،څه نه شې کوالی اودسويوهیلوايرې دې دنامرادې زمانې بادونه
هرې خواته بادوي اوته يوازې دخپلوسوځیدلوهیلودايروپه بوړبښکیوکې راګیريې.
انسان ته نه ښايې چې ستونزوته 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 دې وينم چې ستا د دردونو له تیارې ځالې څخه نوې هیلې سر اوچتوي .نور
دې د چوپتیا کونګ (جغد) د خپل ذهن له کنډوالې څخه وشړه .د ناامیدۍ کونګ د خپلو نووهیلو په رڼو او تیروغشو
ووله.
زه پوهیږم چې دخلکودپرله پسې ناکامیوپه کنډواله کې ترخه بوټي راشنه شوي دي اوددوی په کروندوباندې دمهربانه
نرم پسرلني باران پرځای،ددښمنیودزهروبارانونه وريدلي دي،اودا دزهروبارانونه افغانانوپه کلونو،کلونود ښه کیدوپه
هیله وزغمل.
زه پوهیږم چې دوی ته نوره ژړا هم نه ده ورپاتې ،دوی نورنه شي ژړالی ،ددوی پرځای تیږي په ورټ ،ورټ ژاړي.
پالره!
ماته مورټولې هغه کیسې ټکي په ټکي کړي دي چې تا دجګړې په سره اورکې له موږسره څه کړي دي اوزموږپه
خاطردې دټوپکیانوڅومره نادودې لیدلي اوزغملې دي:
تا دګولیوپه باران کې موږترزخمي وزروالندې پټ کړي وو،
تا دنامردې زمانې دنامرادو ګردونوپه بوړبوښکیوکې موږساتلي يو،
تا دراکټونوپه اخترکې دژړا اوډارپرځای موږته ډاډ اوخندا راښودلې ده،
تا دخپلوکلیوالودوجود غوښې چې دمسلمان ډوله نا مسلمانوپه راکټونوڅیرې شوې وې،راټولې کړي اوهديرې ته دې
رسولي دي،
تا دخپل سر په بیه موږخويندې ـ ورونه لکه دپیشکې بچي په څوځالوګرځولي يو،
تا خپل تیرتاريخ اواوسني برخلیک ته ژړلي دي،
اوتا...
پالره!
زه پوهیږم چې ستا په ګوګل کې خلکواووطن ته هیلې اوانګازې خپرې وې اوتا خپل هرڅه په دې الره کې وآزمیل،
خوپه مقابل کې ته وچیچل شوې ،ورټل شوې ،له خپل کور،کلي ،ښاراووطن نه وتلوته اړايستل شوې؛ خوته اوس
دتیروناکردو ،نادودواوناکامیوپه دايره کې ځان مه کیباسه ،ځان دانديښنوپه خوسا ډنډ کې مه ډوبوه او ...مه کوه ،ځکه
چې زه ستا ژوند غواړم ،موږتا غواړو ،زه تا غواړم ،ته مې پالريې اوزه تا ته اړتیا لرم.
ډيرکسان دي چې اوس تا له السه ورکړي دي او د هغو نشتوالی تازوروي ،زه نه غواړم چې بې وخته تا له السه
ورکړم او ستا د نشتوالي دروند بار د ژوند ترپايه زما پر اوږو بار وي.
پالره!
زه ستا په پرتله ډيربې تجربي يم،ما به وبښې چې دخپلې بې تجربې نړۍ نه په تا غږکوم اودلږوتجربوله عینکونه تاته
ګورم اودا کرښې درته لیکم.
زه نه غواړم چې د اروپايي کلتور د منفي اړخونو يو الر وی واوسم ،خو دا يو ښکاره حقیقت دی چې د اروپايي
کلتور په جال کې راګیريم ،له هرې خوا ډول ډول يرغلونه را باندې کیږي ،او دادی د دغو يرغلونو په پايله کې زه د
خپل پلرني وطن ډيرڅه له السه ورکوم .خپله ژبه ،خپل کلتوراو ...په پای کې هرڅه .زه توپان پسې اخیستی يم ،دا
توپان د نوح له توپان څخه هم خطرناکه دی ،او زه مهاجر افغان ماشوم لکه ماته بیړۍ د اوبو پرسر روان يم ،او هره
شیبه ډوبیدوته الرڅارمه ،او دا ته يې چې زما الس نیوی کوالی شې.
پالره!
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دا ته يې چې په دې توپاني حالت کې له ما سره مرسته کوالی شې.ته که دخپلوستونزوله جال نه ځان را ونه باسې
اوپه دې کړکیچن حالت کې زما الس نیوی ونه کړې اوالرراونه ښیې،يقینآ زه دتباهۍ کندې ته لويږم؛نوهیله کوم چې
ته نوربې مورده سوچ کول اوپه لوی الس بلې دنیا تلل پريږدې.زه ستا الرښوونواوتجربوته اړتیا لرم،هیله کوم زما
الس نیوی وکړه!
ډيری مشران(میندې ـ پلرونه) په خپلوناسموسیاسي تضادونوښه پوهیږي،اوپه دې ښه خبر دي هغه سیاسي پالیسي يا
سیاسي الرې چې دوی پرې روان وواوروان دي،غلطې دي اوناسمې ثابتې شوې دي،خوبیا هم ټینګارپرې کوي؛په
دې ښه پوهیږي ،هغه سیاسي مشران چې ددوی له نظره دتايید وړ وو ،هغوی پرنا سمو الرو روان وو ،خوبیا يې هم
تايیدوي ،په ښويې يادوي ،دفاع ورنه کوي اوالره يې تعقیبوي .دهمغوسیاسي لیډرانودتیروتنوپه وجه اوسنۍ ستونزې
په هیواد کې ددننه او له هیواد څخه دباندې دافغانانودپرمختګ په الره کې لکه غرداسې پرتې دي .د همدغو
مشرانو (میندې ـ پلرونه) نا سموسیاسي تضادونودادی نويونسلونه ته هم لکه دسرطان نا روغي الس ورغځولی دی
اوستوني يې کیکاږي.ډيرې کورنۍ دپخوانیوسیاسي اوملي تضادونوله مخې دخپلولوڼواوزامنودراتلونکي ژوند دبنسټ
ډبره ږدي اوپه دې ډول نوی نسل هم دخپلوناسموسیاسي تضادونوپه زهرولړي اودخپلوعقدواوګناهونودرند پیټی
دهغوی پراوږوباروي.نوی نسل به ترڅواوترکومه ځايه دتیرونسلونودګناهونواوتیروتنوپیټی پرشا چلوي.
پالره!
ته که د هیوادنیو او نړيوالو سیاسیونو د تیرو تنو ښکار شوی يې ،او ته که په خپل هیواد کې د خپلسر وايله جاري تش
په نامه مسلمانانو د افراطیت په وجه ،د خپلې ځالې پريښودلو ته اړايستل شوی يې او هرڅه دې له السه ورکړي دي؛
زه دا دی په اروپا کې له ورته ستونزو سره مخامخ يم ،خو په لږ توپیرسره .چې نور هیڅ نه وي ډيرياروپايان چې د
افغان او افغانستان کلمې اوري ،د جګړې ،تروريزم او مخدراتو تورمفاهیم يې په ذهنونو کې تداعي
کیږي ،او له بده مرغه چې دغه تور داغونه د افغانانو په لمن باندې ډيرښه وهل کیدای شي.
پالره!
زه په دې ښه پوهیږم هره ورځ د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د منفي بشريت ضد کړنو د اخبارونو په اوريدو سره ،پرتا
باندې نورهم فشار زياتیږي او تا زوروي ،خو ستا اوالدونه او ټول کشران پرتا حق لري چې له تا نه يوڅه
الرښوونکې خبرې واوري ،تا روغ وويني او ستا په خوله کې خندا وويني.
د يويشتمې پیړۍ د تمدن د ډيوې ترڅنګ تیاره ګوټونه هم شته ،او د اوسني وخت په دې حساسو شرايطو کې که
څوک په نا پوهۍ سره يو ګام ددې زمانې د تیرو تنو په کوڅه کې اوچت کړي ،بیا يې راګرځید نه ګرانه نه ،بلکې نا
شونې ده؛ ځکه چې د يويشتمې پیړۍ د تیروتنو الر يو طرفه ده ،او په يو طرفه الرکې بیرته راګرځیدل ،انسان د
مرګ کندې ته رسوي.
نوی نسل که د يويشتمې پیړۍ دپوهې او تکنالوژۍ ډيوه 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 تا له السه ورکړم،يوخوا به مې ديتیم په نامه
دپردي وطن په سوځنده بیديا کې دپالر سیوری له سره ايسته شوی وي،اوبل پلوکه ستا اونورو زړه
سواندومشر انوالرښوونې نه وي،نوخا مخا به دديموکراسۍ اوتمدن په نامه دديموکراسۍ دمنفي اړخونوپه پیروۍ
سره،ديوويشتمې پیړۍ دوحشت په تیاره دايره کې راګیرکیږم چې پای يې مخ په ښکته تلل دي.
نوهیله کوم،زما له زړه اوذهن څخه دا راپورته شوې خبرې دزړه په غوږو واورې ،زما دماشومتوب معصومیت
سترګوته ودروه،له ځان سره پام وکړه اوزما خندا اوخوشالي په ژړا اوويرمه بدلوه!
ستا زوی ...
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