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 څه کوې، د کاغذ مخ توروې او که خپل مخ ؟

که هر لوستی انسان غواړي چې د روښنفکرانو په کتار کې وشمېرل شي، خو هر لوستی روشنفکر کېدای نشي. ولې؟ ځ
وره غوټه ده. رسالت او اصالت ریاضت غواړي چې د هر چا له توان څخه پ روښنفکري له رسالت او اصالت سره کلکه

   .نه ده

اید یا د ملي او بلیکوالي پر ارزښتونو او پرنسیبونو ټینګه والړه یوه روښنفکري بوختیا ده. یوه سیاسي یا ټولنیزه لیکنه 
ېږي. د نو بې اصوله لیکوالي بلل ک یا هم د عامو بشري ارزښتونو له روح سره برابره واوسي، که چېرې داسې نه وي

ه پیل کې یې پلیکوالي د بد لمنۍ په شان ده. » بې اصولو لیکوالۍ په اړه د یو چا دا خبره رایاده شوه چې ویلي یې دي:
ه هېواد کې له بده مرغه زمونږ پ«. د مینې لپاره، ورپسې د یو څو نېږدې دوستانو او په پای کې یې د پیسو لپاره کوي

جیر کار ابازار ډېر تود دی. په دغه ناولي بازار کې اجیر ځانمرګی، اجیر قاتل، جاسوس، اجیر سیاستوال، « اجیرو»د
یر په شان د اجیر پوه، . . . او ان اجیر لیکوال هم پرېمانه دي. نور به پرېږدو دغه اجیر لیکوال به راواخلو. د هر بل اج

پیسې  لیکوال کټ مټ د ټکسې په شان دی. لکه څرنګه چې که څوک لیکوال لپاره هم پیسې ګټل یواځینی ارمان دی. دا
  .ولري په ټکسې کې سفر کولی شي، همداسې هر څوک چې پیسې ولري دغه لېکوال هم کرایه کولی شي

ه وایي: مونږ هره ورځ له داسې لیکنو سره مخامخ کېږو، چې خپل ولس پړ ګڼي یا تور ورباندې لګوي. د بېلګې په توګ
 مالمت دي چې پارلمان ته یې داسې وکیالن انتخاب کړي دي. ولس پړ دی چې د دې ټوپک والو پر ضد زمونږ خلک

  .همداسې ډېرې نورې خبرې .نه راپاڅېږي. مونږ مالمت یاستو، چې پخپله یو بل سره وژنو

ا ډېر بد دبه توبه، که وپوښتو، چې ایا دا د خپل ولس پړ ګڼل یا تورنول سم کار دی؟ ځواب به یې خامخا دا وي، چې تو
  .ويکاو د نه کولو کار دی. اجیر لیکوال تر هر بل چا ښه پوهېږي چې دغه کار سم نه دی، خو سره له هغې یې هم 

ناروغۍ  یوه ډېره بده رواني ناروغي ده. په دې« خپل ځان مالمت ګڼل» یو لیکوال لږ تر لږه باید وپوهېږي، چې دغه
کې تباه  په اروا پوهنه« خپل ځان ګرم ګڼل» ې یا شتون پایله ګڼي. په بله وینا اخته انسان هره خرابي د خپلې کړن

  .کوونکې ناروغي ګڼل کېږي

دي چې  له ریښې بېله پروسه ده او داسې څه نه« خپل ځان مالمت ګڼل» ګران لوستونکی باید دا هېر نه کړي، چې دغه
  .و، تر څو د خپلې تېروتنې مسئولیت واخلو مونږ د خپلو کړنو جاج اخلو یا غواړو پوه شو، چې څه سم نه

لس غاړې ته وګورئ! دا اجیر لیکوال له څومره بېالبېلو ښکارندو نه په څنګ تېرېږي او مخامخ د مالمتیا امېل د خپل و
و السوهنو، اچوي. اجیر لیکوال په دې اړه هېڅ هم نه وایي چې: زمونږ هېواد او ولس دا څه باندې څلور لسیزې د بهرنی

دي ډلو او ېریو او پوځي اشغالونو ډګر دی؛ یا دا خبره چې د نړۍ د ډېرو زبرځواکو هېوادونو سرتېرو، د بهرنیو جهات
سله د خصوصي امنیتي کمپنیو حرفوي قاتالنو افغانان ښکار کړي دي؛ یا دا خبره چې ډېرو څارګرو شبکو د خپلو و

  .ې دغه روانه جګړه زمونږ پر ولس تپل شوې دهتونونو وسلې زمونږ په ټولنه کې و ازمویلې، او یا دا چ

ونږ بې شکه دغو پورته یادو ناخوالو زمونږ پر ټولنې اغېزې کړې دي. کرکې او زړه بدۍ یې رامنځته کړې دي. زم
خپل  دسلګونو زرو هېوادوالو هر څه له السه ورکړي، کډوال او بې ځایه شوي دي. د دغو ټولو قربانیو تر څنګ یې 

لېونتوب تور  ت لپاره مقاومت کړی دی . ایا دا به ظالمانه نه وي، چې پر دغسې ولس باندې بیا د ناپوهۍ یاهویت د پایښ
  هم ولګول شي؟
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له اجیرو لیکوالو څخه په پوره درنښت هېله کېږي، چې له بابا آدمه تر دې دمه، یوه بېلګه ونوموئ، چې استعمار یا 
ه داسې بېلګه نشۍ موندلی، نو د مهربانۍ له مخې پر خپل ولس مالمتي اشغال یو الندې کړی هېواد ودان کړی وي؟ ک

  .مه اچوئ او ګرم یې مه بولئ

کاغذ مخ  دټولو ځوانو قلموالو ته مې وړاندیز دا دی، چې د لیکنې په وخت کې تل دا پوښتنه له ځانه وکړئ: څه کوې، 
ره برابره سوطن په اړه لیکنه مو له ملي ارزښتونو  توروې او که خپل مخ؟ دا هم په یاد ولرئ، چې که د خپل هېواد او

 .نه وي هغه ښه او سمه لیکنه نه ده

خپل  د وروستۍ خبرې په توګه باید زیاته شي، چې سیاستوال، ګوندونه، تنظیمونه او ډلې تېروتنې کوي، خو ملت د
، اشغال، عار راټول شي: د ترهګرۍجمعي تعقل له برکته تېروتنه نه کوي. افغان روښنفکرانو ته پکار ده، چې پر دې ش

ښت لپاره فساد او نشه یي توکو تر جغ الندې ژوند نه کېږي. دغه پورته یاد شوي ناورینونه زمونږ د ملي هویت د پای
 .پوره ګواښ ګڼل کېږي
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