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 موږ هم عجیب مخلوق یو
 

له وړوکوالي مو عادت کړی دی چي هر څه مو له پالره غوښتي دي. که مو پالر اتیا کلن هم وو؛ موږ هغه د کورنۍ 
؟ او څه باید وکړو څه کړي ديسره د ټولو چارو مسوول باله او هیڅ وخت مو دا فکر نه دی کړی چي موږ له پالره 

په ښوونځي کي مو له کتابچې او کتاب څخه نیولې د ښوونځي د ټولو اسانتیاوو، وسایلو، الیقو ښوونکو، قرطاسیې او 
. د پوهنتون وړیا تحصیل، عصري لیلیه، د افغانستان د ژوند په سطح، عالي خوراک غوښتنه له سرکاره کولهر څه 

فارغېدلو وروسته د کار پیدا کېدل مو له سرکاره غوښتل او هر څه مو د هغه له سفرخرڅونه او او حتی معاشونه او 
سړکونه، امنیت، د ښوونځیو لپاره مناسبي او ښې ودانی، عمومي پرمختګ او هر څه مو له سرکاره مسوولیت باله. 

ونه کړه چي موږ غوښتل او داسي شی نه وو چي موږ هغه ته د انتقاد ګوته نه نیوله. خو هیڅ وخت هیچا دا پوښتنه 
 ټولنه پر موږ باندي څه حقوق لري او زموږ وظیفه څشي ده؟ د هیواد لپاره څه کړي دي. دا

د ظاهرشاه او داوود خان په زمانو کي، موږ په اصطالح منورین ټول ناراض وو؛ او په ګډه مو د یوه بنیادي تحول 
قیانو او پرچمیانو نظام داسي استبداد وکړ چي د د خلد یوه مثبت تحول پر ځای د ثور کودتا وسوه. غوښتنه کوله. 

افغانستان په تاریخ کي یې ساری نه وو لیده سوی. مجاهدین کرام کابل داسي تباه کړ، دونه بېګناه انسانان یې د مذهبي، 
مه ره سینژادي، قومي، ایډیالوژیکي او قاتالنه او جاهالنه حملو قرباني کړل؛ او په کندهار، ننګرهار او د هیواد په ه

او ګوښه کي یې داسي بې ناموسۍ وکړې چي د افغانستان تاریخ ته په هیڅ عصر او هیڅ پاڼه کي نه ور په یادیږي. 
طالبانو په خپل وار داسي تیاره خپره کړه چي په نړۍ کي د هیڅ تمدن سره ورته نه وه. د غربي ډیموکراسۍ 

تو اخیستلو په بدل کي افغانستان ته په اداري فساد، بې قانونی علمبردارانو، له نړۍ څخه د سلهاوو میلیارډو ډالرو مرس
په ټول جهان کي لومړی درجه مقام ور وګاټه او دا مقام یې تر اوسه ساتلی  او د مخدرو موادو په کښت او قاچاق کي

 دی.
ه دې دومره اوږدو موږ، په اصطالح، منورینو نه له خپلو ځانونو او نه له یوه بل څخه دا پوښتنه وکړه چي د هیواد پ

له خپل موږ منورینو غمیزو کي، چي اوس هم دوام لري او ال یې د ختمېدلو درک یوازي یوه خدای ته معلوم دی، 
هیواد سره څه مرسته وکړه؟ موږ منورین د غرب په دې آرامو شرایطو کي، د خپل هیواد او د مظلومو اولسونو په 

رکي . موږ، د دې مشت؟له غندلو، ښکنځلو او سپکولو بل کار هم کړی دی مقابل کي څه وظیفه لرو؟ موږ پرته د یوه بل
غمیزي د پای ته رسولو په منظور، یوه ورځ او یوه شېبه د یوه مشترک پروګرام د جوړولو او د دې هیواد د غم 

 ګام پوته کړی دی؟صادقانه او ریښتونی خوړلو لپاره، لږترلږه یو ځل، د اتفاق او اتحاد پر لور یو 
وامو او حتی عه خبره چي ،په حقیقت کي، موږ ټول باید په وشرمیږو، له لس هاوو کلونو راهیسي د ټولو منورینو یو

ک هیڅو« افغانانو اتفاق کړی دی چي اتفاق به نه کوو!» پر ژبه ګرځي او زه یې له وړوکوالي څخه اورم هغه دا چي
باندي اعتراف دی. موږ او وروسته پاته والي دا نه وایي چي دا خو د شرم خبره ده. دا خو د ټول قوم پر جهالت 

لو د بنسټ لومړنۍ دوکړو. اتفاق خو د ملت د جوړېڅرنګه پر خپل جهالت باندي، په دومره زړه ورتوب، اعتراف 
ته خو ملت وجود نه لري. که موږ، خښته ده. اتفاق خو د مشترکو ګټو او مشترک درد او غم افاده ده. له اتفاقه پر

نو او په دې حساب، ګواکي هیڅ وخت ملت سوي نه یو  ؛چي په خپل جهالت نازیږودای مه کړه، دومره جاهل یوخ
 خدای مه کړه چي موږ هسي په پردیو افتخاراتو نازیږو. زره کلن افتخارات د چا دي؟بیا دا پنځه 

چي زموږ د ټولو بدبختیو  دا یوه خبره زده کړې ده او ټول یې لکه طوطیان تکراروو ابا آدمه تر دې دمهموږ له ب
زموږ « حکومت وکړه تفرقه واچوه » عمده عامل انګرېزان دي. هغوی د خپلي دې منحوسي پالیسی په اساس چي 

په هیواد کي بې اتفاقي منځته راوړې او تقویه کړې ده. لومړی خو چي تر څو پوري په یوه قوم او اولس کي بې 
اتفاقي موجوده نه وي په نړۍ کي هیڅ طاقت هغه ایجادوالی نه سي. بې اتفاقي باید موجوده وي چي لوی قدرتونه او 

هم دا چي د انګرېزانو له مداخلو څخه مخکي موږ کله اتفاق درلود چي د ګاونډیان له هغې څخه استفاده وکړي. دو
 هغوی له مداخلو سره بې اتفاقی زور واخیست.

زموږ منورین او لیکواالن هر اجتماعي آفت ته د اشارې په صورت کي، تر هر څه مخکي، پاکستان ته بد رد وایي 
پوښتنه څوک نه کوي چي زموږ جهادي مشران، ګلبدین،  او د افغانستان د ټولو بدمرغیو عمده عامل یې بولي. دا
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خه کلونه څ او جهاد له پیل کېدلو مولوي خالص، رباني، محمدي او... پر افغانستان باندي د کمونیسټانو د حاکم کېدلو
مخکي د ذوالفقار علي بوټو او ضیاءالحق پښو ته ورغلي ول او وروسته یې د هغه هیواد د ټولو مقاماتو د غالمۍ 
کړۍ غاړو ته واچوله. که زموږ خپلو مشرانو د پاکستان، شوروي، اېران او نورو غالمي قبوله کړې وي؛ په دې کي 

ازماست که »په اصطالح دا به څوک وي چي وړیا جاسوس او نوکر یې خوښ نه وي. د پردیو قدرتونو ګناه څه ده. 
 «برماست.
 ً وري ریاست لپاره انتخابات سوي دي. د رایو نتیجه نه شپږ میاشتي کیږي چي په افغانستان کي د جمه دا تقریبا

معلومیږي. د ښارونو او اولسوالیو رایي باطلیږي، له سره شمېرل پیل کیږي، بیا باطلیږي، بیرته شمېرل کیږي... نه 
سي  همعلومیږي. او که نتیجه احیاناً معلومه سي څوک به یې ومني کنه. او که نتیجه ومنلکله ده معلومه چي نتیجه به 

همدغه آش او همدغه »خو بیا به  نو بیا به څه ډول حکومت راځي او د خلکو او اولسونو به کوم درد دوا کړي.
!!!باید خراب نه زموږ منورین په همدغه حال کي نارې وهي چي هرڅه کیږي هغه دي وسي خو نظام  وي. «کاسه
وه وروره! کوم نظام؟ که دغه نظام وي نو بې نظمي، بې نظامي او انارشي څه ته وایي؟ او که دا نظام نړیږي  سي.

زموږ څخه ځکه څوک پوښتنه نه کوي. زموږ او یا نه نړیږي؛ په دې کي به د منورینو او لیکواالنو رول څشي وي؟ 
الره روان نه یو. زموږ هغه زړه او کثیفه مقوله پر نظر ځکه څوک غوږ نه نیسي چي موږ پنځه تنه منورین پر یوه 

 « افغانانو اتفاق کړی دی چي اتفاق به نه کوو» په خوله کي ده 
ستاسي ټولو به په یاد وي چي له افغانستان څخه د شوروي د سرو لښکرو پر ایستلو باندي پاکستان او شوروي اتحاد 

چا په خبرو کي برخه ورکوله. همدغه حالت اوس هم روان  دینو او نه د افغانستان حکومت تههخبري کولې. نه مجا
دی. په دوحه کي د طالبانو مشران د امریکا له استازي ډاکټر زلمي خلیل زاد سره خبري کوي. کله موافقې ته نیژدې 
سي که بیرته سره لیري سي. په دې حساسو او سرنوشت سازو خبرو کي نه د کابل حکومت او نه د افغانانو مستقل 

تازي برخه لري. منورین په ورځپاڼو، سایټونو، فیسبوکونو او ټلوېزیونونو کي لګیا دي کله اعتراضونه او کله اس
پېشنهادونه کوي او ټول وایي چي باید آس یې د ملک په کور کي وتړل سي. که منورینو په دې څلوېښتو کلونو یا 

زیشن جوړ کړی وای نو هم به حکومت، هم به امریکا لږترلږه په دې وروستیو شلو کلونو کي یو ریښتونی او قوي اپو
خو کله چي  او هم به طالبان له هغوی سره خبرو کولو او د هغوی پر پېشنهادونو باندي غوږ نیولو ته مجبور وای.

څوک، ولو ډېر زیات هوښیار او الیق وي، د هیڅ قوم، هیڅ فکر او هیڅ اجتماعي کتلې استازیتوب ونه کړي نو څوک 
 د د هغه پر خبرو غوږ ونیسي.ولي بای

تر عنوان الندي یو مضمون لیکلی « موږ به څه کوو؟ » تقریبا لس کاله مخکي مي په همدغه افغان جرمن سایټ کي 
له یوه ستوني را ونه باسو؛ ځانګړي او جال اعتراضونه،  وه چي تر څو پوري سل او زر ږغونهاو په هغه کي مي ویلي 

زه وایم که یو له بل سره ملګري کېدالی نه سو؛  ای هم وي، تر قیامته پوري اثر نه کوي.که هر څونه معقول او پر ځ
لږترلږه د یوه بل له تخریبولو څخه الس واخلو. دا پخپله لویه خبره ده او حتی یو ګام بلل کېدالی سي. د حیرانتیا او 

، پنځه تنه پر یوه الره جرأت نه لروتعجب خبره ده چي موږ پنځه تنه منورین خپلو ګرېوانونو ته د سر ټیټولو 
 . ان د هیواد د مشرتابه مستحق بوليروانېدالی نه سو خو که له هر یوه څخه پوښتنه وسي تر بل هر چا خپل ځ

د هیواد په میلونونو مظلوم او بې سرپرسته انسانان له لوږي څخه نیولې، تر بېکاریو، ناروغیو او په مخدره موادو له 
له هغوی سره که وضع په همدغه ډول روانه وي تر دې بدتر حاالت او شرایط را روان دي. . اعتیاد څخه کړیږي

ر یوه پروګرام باندي موافقه وکړی او د یوې روښاني تاسي هغه وخت مرسته کوالی سی چي سل، دوه سوه منورین پ
 دا کار به مشکل وي خو پر منورینو فرض دی.  آیندې پر لور ګامونه واخلی.
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