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حکیم روان

ناځوانو ته خطاب!
له بده مرغه جګړې د بې شمېره مادي زیانونو تر څنګ زمونږ ټولنې ته تباه کوونکی معنوي زیانونه اړولی دی .
جګړې افغانان مهاجر کړل  ،له خپلو کلیو او ښارونو یې وشړل او په مورچل کې ناستو دښمنانو د هغوي له نا چاریو
او اړتیاؤ ناوړه ګټه پورته کړه  .په ځانګړي توګه یې ځینې افغان روڼ آندي د خپلو دوزخي استخباراتو په بټۍ کې
ذوب کړل او د هغوی د افغانیت  ،انسانیت او وطن پالنې رګونه یې وسوځول او په داسی موهومو او نه لیدونکو
زنځیرونو یې اسیر کړل چې د وطن سره مینه  ،رښتینولی  ،په ځان باور  ،عزت النفس  ،انسانیت او افغانیت یې له
یاده ووت .
زمونږ ګران هېواد افغانستان نږدې څلوېښت کاله د جګړې په جهنم کې سوځي  .د دې جهنم اور د افغانانو په سرونو
بلیږي او د دې اور ساتونکی په عمده ډول زمونږ دوه «مسلمان» ګاونډي هیوادونه پاکستان او ایران دی  .خو په
افغان « روشنفکرانو » یا په اصطالح سیاسیونو او « لیډرانو » کې داسی کسان شته  ،چې په ډاګه په ډیره بې شرمۍ
سره د افغانستان په وړاندې د پاکستان او ایران له ناپاکو نیتونو او کرغیړنو اعمالو دفاع کوي .
په وروستیو کې د چوراو غلو اتالنو او د خارجی استخباراتی شبکو اجنټانو د افغانستان د ایل کولو د پاره د افغان
ولسمشر دوکتور اشرف غنی پر ضد  ،بی سارۍ ګډ تبلیغاتی کمپائین پیل کړی دی .
داسې کسان چې السونه یې تر څنګلو د افغانانو په وینو ککړ دي  ،بیلې هیڅ ډول شرم او حیاء د خلکو ( د خپلو
جنایاتو د قربانیانو ) په وړاندې دریږي  ،د خلکو د سترګو په وړاندې اوښان په بډه وهی او حیاء نه کوي .
دا ککړ او ناولی مختوری ،افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د پاره د هغه د ټولو څرګندو او انکار نه منونکو هڅو
سره سره د سولې ضد بولي  .دا په داسې حال کې ده چې د سولې ضد تور تر څنګ په سپین سترګی سره اشرف
غنی طالب او د طالب مدافع هم بولی  .د دې تورمخو مخ او څټ نه مالومیږي  .له یوې خوا ولسشمر غنی د طالب
ضد او له بلې خوا یې د طالب مدافع بولي  .په داسې حال کې چې ولسمشر نه د چا ضد دی او نه د چا مدافع ! دوکتور
غنی د افغان ولسمشر په توګه یواځې یوه دنده لري  ،چې ټوله پاملرنه یې هغې ته ده  .هغه له جګړې او کړکېچه د
هیواد ایستل ،د افغانستان د ملی ګټو تأمین او د افغانستان روښانه راتلونکی  .هغه څه چې دښمنان یې د لیدو څه چې
د آوریدو توان هم نه لري .
ناځوانو! هېواد مو د پاکستان له خوا د نااعالم شوي جګړې سره مخامخ دی  .که د هېواد په ګټه د دې جګړې د ګټلو
د پاره د خپلو اتلو وسله والو ځواکونو  ،حکومت او ولسمشر تر شا نه دریږئ  ،نو پر هغه خو د دښمنانو په څېر مه
بلوسیږئ !
د نړئ ناځوانۍ ته ګوره ! دا چې طالبانو په لسګونه زره افغانان وژلی دی  ،پرېږده چې زرګونه ځان مرګی پالن
کوونکی او بم خښونکی او وژونکی طالبان خالص شی  ،خو د فرانسی ،استرالیا  ...د دوو درو عسکرو او نورو
شل  ،دېرش وژونکی باید خالص نه شی ! ولی دوه درې فرانسویان  ،دوه درې نور انسانان وو او لسګونه زره بیګناه
افغانان چې په خپل هېواد کې بی رحمانه وژل شوي ،انسانان نه وو ؟؟؟؟؟ تاسو به وګورئ چې مزدور طالبان به دا
ومني چې د امریکا – طالبانو د «مقدسې!!!» پرېکړې خالف دې شل دیرش پردي وژونکی طالبان بندی وي  ،خو
د افغانانو وژونکی طالبان باید یو هم بندی پاتې نه شی  .طالبی «شریعت!!!» به دا فیصله جاری کړي .
د ولسمشرغنی وړتیاوې  ،استعداد  ،پوهه او د چارو د سمبال او اجرا ،بی ساری ځواک د ځینو لویدلو  ،تنګ نظرو،
متعصبو او حسودو مالماتو سترګی ړندوي  .کله چې نړیوال د افغان ولسمشر وړتیاوې او استعداد ستایي  ،د ولسمشر
د حسودو رقیبانو زامن مري  .ډېر د افسوس ځای دی چې د سرلوړی او تاریخی افغانستان په سپیڅلی لمنه داسې نا
اهله زامن پایي .
ناځوانه مخالفین د ناامنئ مالمتیا پر اشرف غنی ور تاوانوي  .د پاکستان او ایران د استخباراتو بربنډې مداخلې  ،د
افغانستان پر ضد په جنګی عملیاتو کې د هغو پټ او څرګند ګډون نه یادوی  .دوی د مزدورو طالبانو ورځنی جنایتونه
نه یادوي او د تنظیمی وسله والو زورواکو جنایات نه یادوي  ،د څلوېښت کلنې جګړې او ناامنئ مالمتي پر دوکتور

د پاڼو شمیره :له  1تر2
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

غنی ور آچوي  .دا ځکه چې ولسمشر غنی د دې جنایاتو د ارتکاب زمینې له منځه وړي او د دوی کنډولي د خاورو
ډکیږي .
دوی د بیکا رۍ مالمتی هم پر ولسمشر اشرف غنی ور آچوي  .په داسې حال کې چې د اعلیحضرتانو په طالیي
دوران کې هم زمونږ ځوانان د ایران او عربو په دشتو کې د کار د پیداکولو په هڅو کې جل وهل او څلوېښت کلنې
جګړې خو چې ټولو موجودو هستیو ته اور ور واچاوه  ،د بیکاری کچه نوره هم لوړه کړه  .بیکاری خو له پنځو
کالو را هیسې نه ده پیداشوي چې له امله یې ولسمشر غنی باید تر غاړې ونیسو .
چورګرو  ،مفسدینو او د پاکستان او ایران اجنټانو ته مشوره داده چې تاسو خلکو ته بربنډ او پوره سپک شوی یاست،
په نورو ناکردو ،ناځوانیو او جنایاتو د خپل مظلوم ولس په نزد ځانونه مه سپکوئ ! د وطن او خلکو له ګریوانه مو
خپل ککړ السونه لنډ کړئ !
نا خبره فسبوکیانو ته مشوره داده چې له سپکو سپورو د مخه تاریخی واقعیتونو ته توجه وکړي او خپلې ریښې په
خپلو السو ونه وهئ !
وطن پالونکو ته دا غږ دی چې هېواد مو د خپل برخلیک ټاکونکی شیبې تېروي  ،د خپل ولس د بیدارۍ او یووالی په
برخه کې خپل ملی او وطني رسالت یوه شیبه مه هیروئ او هر څومره ژر چې کیږي په خپلمنځي پوهاوي سره د
خپلو اتلو وسله والو ځواکونو  ،حکومت او ولسمشر تر شا د هندوکش په څېر ځواکمن صف وتړئ !
ژوندی دی وي افغانستان او د هغه مدبر ولسمشر دوکتور اشرف غنی !
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