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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

ل  م٢٧/٠٣/٢٠١٠                                  ل مر جان من
 

   يی په څه کی دی؟کمال
 

و بوخت وم چی په يوهنه پود کابل د طب  ۍ کال په زده ک ه کی ادبی د لوم  چی شاعران او طنز  ، غون
ول شوی ووليکونکی پ اغل .کون و ،ی را ه  طنز ليکونک  ی ته د هيواد تک ه بخت له امله غون  زما د 

 او  ياده نه ووزی  له  هي می شته،) ج(وه چی  خدای  طنز واورهپاڅون سيب يو  .  کاتب پاڅون سيب هم راغلی وو
ی چیصحي می تر غوږ شی نو بيا، بيا هغه  وزير کليم يا د يس اوئ د ر که و ته ودري دا " :يل يی ونه راته ستر

   ." دی شوی ريس مقرئکه چی پدی نورو ر
په زر، دوه زره ، درۍ : وازونه يی تکرارول چیآل او همدا  خرڅون يی  طوطياکوم څوک په بازار کی والړ ؤ او "

تل چی   يی تری و سم  چی کوم د طوطيان شوکي ورته ودريد او د معمول سره"زره، زر، دوه زره ، دری رزه پو
ه  همهغه خپله جمله خرڅونکیطيان د څه نرخ دی؟شنا طوآ اخيستونکی )). زر، دوه رزه، دری زره((  بيا تکرار ک

ه تنه وک کاری، قيمتونه يی فرق لری، ،تری پو ی خپل  خرڅونک نو؟که ل می وپوهوی طوطيان خو ماته يو ډول 
ل   :طوطيان داسی ورته معرفي ک

ۍ طوطی چی قيمت يی زر افغان یم په خپله خبری کوالی شی او همدی ه  لوم .                          د بل په خبره پوهي
ت دوهم طوطی چی                                 . ی  پوهي نه شی کوالی  ولی د بل په خبره  دی خبری  دوه زره افغان  يی  ارز

اغلی چی دری  ی دا دريم       .                 زره يی اخيری قيمت دی نه خپله خبری کوالی شی او نه د بل چا په خبره پوهي
تل چی   يی په څه کی دی؟                                                                                             کمال: اخيستونکی وپ

کلی پدی نپلورنکی وويل چ کل شوی دیئورو باندی ری دا    ؟يس 
لخان و دا  لن  کیه نو چی په  و؟ ډير لری نه  يله وک څو مياشتن  داسی حال وی نو له ولسوال به موږ څه 

ورو چی  زموږ په هيواد اکنيتاريخ ته  ول   يو هغه ، زموږونه ډک شولپرته له هغه چی صندق.  تر سره شوی کی 
انوپه اصطالحتعداد  ؟ موږ وليدل . وايی روشنفکران ته نو چی خپلو   د چا لپاره خپل ناخبره او مظلوم ولس  دوقه ک

ولو ته نه يی موږ  ه څرکنده دهچی تاريخ او د کار ک اغلو   زه د هيواد له هغه.  تنی   روشنفکرانو الندی  څو پو
دم. لرم   .                                              او قضاوت  تاسو ته پري

ۍ کرزی  ی وو چی آو دورو کی پر هيواد او ولس څه تير په  خپلو لوم  روشنفکرانو   تعداد يوزموږسمان شين ک
یهغه بيچاره اغلی يی بيا راوست ولس چی کالونه کالونه په وينو کی لمبي اغلو نه شول ؟ ، وغولول او دا   همدغه 

ای د کوالی چی د ک وی چی هم يی خپله خبری والړ   او يا بل داسی مشر شاته  سيبحمدزیا اشرف غنی رزی پر 
ویورونه د امريکايانی وهی چی زموږ کولس چيغ. ی او هم د ملت په خبره پوهيدالیالکوالی شو ، زموږ تور  نه ل
ییسری د نه ب یپر موږ  ، عزته کي یدا چيغی اوري .باندی د بامون نه ورول کي ه  کرزی پدی دل کي ؟ همدارن

ه او بايد؟ی چی حاکيميت څه شيدیيپوه ورو چی نه د ولس خبره اوريدل   وشی؟  کول  حکومت څن موږ يی 
ی او نه ی حکومت کولو   په کي نې ډير څه کوالی شی، يژوپليت ؤالحيت او مسص کرزی که اوس هم خپل . پوهي
ه وزير کوالی شی چی سم ته ور پاک  وزيره او کرزی کوالی شی چی کار يو شرچينه د کرزېکه چی  ی،   ک

ه دغه سلسله تر پياده پوری وغزول شی حکومت خپله جوړيئر ی، همدارن ای ک ای پر  ولی کرزی  .یيس 
ی ویجز اع که چی کرزی  مخکی له مخکی د زورورو سره وعدی ک خپلی   چی که ماتهدا کار نه شی کوالی 

ی نو ستاسو قيمتونه به هم دری زره افغانيو ته لوړوم لی دی .رايی راک                                         .نو کرزی خپل السونه په خپله ت
تنهدوهم اغليو څخه چی ه پو ي اچولی داده چی  دوی ددغه طبيب  عبداهللا د زما د هغه  کلی   لپاره يی څ  په دا 

ايستهدريشی ون نه او دا  و او ياتيمانو پر زخمونو  چیکی دا کمال له کومه پيدا ک دې غ  دي به د کابل د هغه کون
ه وچه ډوډۍ نه  دي چی د سهار او بي ی کي پاره د  کابل  د مظلوم ولس غلول د همدغه ولس او لري؟ ايا د عبد هللا لپ

تل له هغه څخه ای تاسو د خپلو کورنو  ورانيدل دومره رز له ياده وباسل؟  شهيدانو لپاره توهين نه دی؟  چی تاسو غو
و وويشې و ران هيواد پر څو  ی تر څو زموږ    ؟ رباچوف جوړ ک

نفکر ردان وو خليلی او دوستم فهيم، د و چی دوی انزمادريم سوال له هغه شمير رو   دریددغو دادی چی ، لپاره سر
تل پر هغوی واړو کمال په څه شی کی و، یچی تاسو غو  دوی په الن چیهغه  ؟ بيا  د بيچاره ملت ويني وچی ک

؟ کرلی دیهيواد کی  ند نه ه نفاق تخم چی دوی کرلی دی تاسو  تهغه د  تاسو يی نه وين  دوستم ديا تاسو آ؟  دی  څر
اکونکي دی د قوم  پدی خاطر چی دا ستاسو د تاسو ياآخليلی او فهيم پر تاريخ خاوری اړوالی شی؟   سرنويشت 

ی؟ تاسی پسوسو ته به ستاااو ت هغوی مالت کوه  خپل قومونهاغليودی نه پوهيدی چی دغه دری واړو  حق درک
یبل چا باندیيو داسی مخکی له مخکی پر ، او دوی ستا سو پر سر ال زادی نه لریآم خپله  چی هغه ه وی خرڅ ک

ی وهله مخکی   ل نهوه واری خرڅ د کی قيقتح قومونه په اندو خپل په نامه روڼ تش  نو تاسو . معمله ک  اول دا ؟ ک



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

که چی تاسو د  ونه ورپسی قبول شی، دا   داسی مجسيمو شاته ودريدی چی نه لمون کوالی شی او نه به ستاسو لمن
ی؟ورور خير څهچی دوی کوم کمال نه لری بدون له ورانولو څخه نوخپل قوم ته به يی  اغليو نه  سي همدا تاسو 

                                                              .    شا والړ واست؟                                      شول کوالی چی د بشردوست سيب تر
اکل شو  یه نو دا کار خو تر سره شه کرزی و ول (  طوطيانو ته قيمته دوه زرو دنو وار رسي  چی ) يادومنه  ره 

ان او  اهغه د ملت نم انونه  ،په پارلمان کی ناستينده ياران د يو داسی ملت وکيالناو   چی جامی يی  بولی يا هو
ه کی ويجاړ شوی ور کور او وطن يی په يو اوږده ج ه وږی، ماشوم يی رن دغه وکيالنو صيبانو به . څيری، په خي

وريدلی ولس تش په خبرو غولولی وی و کی همدغه  او ورته به يی دا  ، تر څو رايی تری واخلی په کليو او بان
ويا زه به ستا حق دفاع کوم او تاسو ته به جنت جوړ دروغ ويلی وی ولی دا  .وم او ستا امانت به نه خيانت کومچی 

ولی خبری اوری چی څه وايی او څه غواړی خو افسوس چی خپله خبری نه شی کوالی په  ،وکيل صيب د ملت 
  يی په مقابل کی) ج(ليت چی د ملت او اهللا ؤايا تاسو وکيالنو صيبانو خپل صالحيت او مس .پارلمان کی چپ ناست دی
                                                                                 ؟ او تر سره کوالی يی شلری، خبر يي او هغه پيژنی

غاړه لری چی هغه ليت د ولس په مقابل کی پر ؤچی يو لوی مسمحترمو وکيل صيبانو تاسو د دولت هغه برخه ياست 
نو تاسو بايد د ملت امانت چی هغه پر تاسو باندی د . عبارت له قانون څخه  څارنه  او د حکومت په چارو کنترول دی

وريدلی ولس  ی  او خپل  یباور رايه ده  خيانت نه ک تو په مقابل کی خرڅ نه ک تنه ل.د شخصی  ه که ددی پو
ی ، چی بايد په نظر کی يی وساتتاسو څخه يو وخت ک   .ئي

ريوان دی، چی هغه بيا  ی هغه چاته چی همدغه در په در ولس ورسره هره ورڅ الس او  اوس نو خبره پاتی کي
ۍ سيل د طوطيانوموږ د  ه پر تله کوالی شوولوم که ،سره  خبری کوالی شی او هم د هغه چا چی هم په خپله  دا 

ی  اوری کوم چی د ميز مخکی کی  ه پر هغه چوک ناست دی چی د خبری  ورته  والړ دی او دي  يخی سيوری 
ی کوی چی سبا ته راشه ننجوړه شوی ده او دا خبره ميلت په وينو                                                                          . کار نه کي

اغلی ددی وړ دی چی دغه کا ۍ دا   مارل شوی دی؟ لوم اغلی پدی خبر دی چی زه څوک يم او زما آ ر ته  يا دا 
م؟                                                                                                                                   دنده څه ده، او څه بايد وک

 ستا دنده د ولس څخه . دا د ملت  مال دی. دا ستا د پالر او نيکه نه دهاغليه کومه چوک باندی چی ته ناست يی 
یرشوت ورول نه دی اخيستل نه دی او ب  او ددغه  دی او مزدوری کول بلکی د ولس لپاره خدمت کول ،، د خلکو 

ی روزل شوی يی، تا د ملت په شتمن ليک لوست ياد ک  څخه ددی هيله ستا. خدمت  په مقابل کی ته د ملت په شتمن
ينی مشکال ا کی د ولس ور واب ورکونک ویده چی ته به د قانون په ر او کومه دنده چی پر مخ وړی د . تو ته 

اخلی او که دا کار نه شی کوالی نو بيا د يو مسلمان په صفت له دغې دندی څخه الس ) معاش(هغی په مقابل کی تنخوا
خرت کی نه آبيت المال وخوری ددې څواب بيا په   چيرته ته که که .خرت خو د خراب نه شیآواخله تر څو چی 

و که پدی مال کی د ميليونو افغانانو، کون ی اوشی ورکوالی،  ؟                                  ياتيمانو حق دی کوم څوک به تاته بخشش وک
و که مخالصون الره ډيره اسانه دهزما په نظر د    : وږ يی په خپله سخته نه ک

ه پوه شو چی هر څه زموږ په السونو بايد پدموږ ولس   کوالی شو چی داسی مشران د خپل هيواد  کی دی او موږی 
اکو چی ددی وړ وی تر څو زموږ غم وخوری، زموږ اواز واوری او موږ د بدختيو څخه    او خلکو لپاره و

ان، کور بايد له خپلسانه دی آ ددی  کار تر سره کول ډير .وژغوری واليت څخه نيولی تر څو چی  ،ولسول ، کلی، 
و چی هغه زموږ د  د کورننو موږ بايد په خپل کور کی، کلی ته داسی  .لخان ته يی ورسوو ی ور مشر ک  غ

تنی خپل کلی ته اورولی شی او خپله کورن په باندی نه خرڅوی، ه د خپل کلی څخه ولسوال ته ه کور غو مدارن
ی او دخپلو کليوالو  واز خپلی آهغه څوک د خپل نماينده په صفت وروپيژنو تر څو همدغه مشر خپل کلی خرڅ نه ک

الی شی انه ک نو بيا بيا به هم زموږ غ . وچی همدغه سلسله تر پارلمان او په ولس مشر باندی ختمه ک. منطقی رو
ی او هم ب ور څخه خالص شو چی مامور صيب راته ووايی چی سبا ته راشه نن د کار نه اوريدل کي  ه له دی 

ی                                                                                                .کي
ر موږ بايد پدی معنی دا څه چی تير شول دا خو تي وايی چی دا موتې خو درپوتی چی نوری نه کی موتې،   ر دي م

ی او  اکو چی د هيواد او ولس لپاره کار وک له هغه  څخه د راتلونکی لپاره سبق واخلو او داسی څوک خپل مشران و
                     .  لکهغل نه وی 

   : الفت صيب  چی ويلی دی
                                                                                                           

نا د ی زليخاده      هد يوسف څيرو جامو کی څه  نه ک   ه لباس کی چی 
ينی   یرا ی جامی رن و دا  ينی       څيری ک ورو څيری ډيری نن   پکی و

                                                                                                    
  پای

             


