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اختر محمد یوسفی

په افغانستان کښی د هیواد پالنی ګامونه ته سالم
د ګران هیواد افغانستان د ګدایی کجکولونه به د ولس په میړانه ماتیږی!
زما په فـن او هنر باندی دی اور ولکی
پدی چینه کی د انسان وینه راځی باقره

چی پکښی فـکر د خـپـل قـام او د ولس نکـوم
لمونځ دی قضا شی خو پدی اوبو اودس نکوم

د نړی ټول خپلواک هیوادونه د خپل د ولسونو د مټو په زیار په زور سره جوړ شویدی .د نړی په اوسنی پیچلی
شرایطو کښی چه د نړی ستر هیوادونه د سیاسی او اقتصادی اړیکی د سیالی او مسابقی النجمن مرکز ګرځیدلی دی،
هیڅ داسی یو بهرنی هیواد په نړي کښی نسته چی خپل بیغرضی مرستی و نور هیوادنو ته بیله غرضه د خدای د نامه
د پاره ورکړی .د نورو هیوادو په مرستو تړلی هیوادونه پخپله پوره خپلواکی نلری ،د نورو هیوادو په مرستو تړلی
هیوادونه خپلواکی او ملی هوریت یی تر سوال الندی راځی .هغه هیوادونه چه د نورو په مرستو کجکول په غاړه
ګرځوی هیڅوخت پوره آزادی او د خپلواک هیواد په توګه سرلوړی نوم نه لری ،نور ګدایی کجکول ګرځول د افغانانو
په غاړه شرم دی.
خپلواک هیوادونه که په رښتیا وغواړی چه د ټول ولسونه سر یی لوړی واوسی ،دولت د ولس په مرستو او پر ځان
پوره باور ولری ،باید د خپل ولس د مټو په زور باوری وی ،چی کوالی شی د ګدایی کجکول مات کړی او د خپل
وطنپاولو او صادقو هیوادولو په زیار او مرسته سره خپل هیواد جوړ کړی.

د افغانستان منتخب جمهور رئیس ښاغلی ډاکټر محمد اشرف غنی پرون په ډیر میړانه سره د بیشرمو بلواګرو او
قانون ماتونکو و غیر قانونی تالشونه په ځواب کښی یو تاریخی ګام په اخستلو سره د هیواد د دښمنانو توطیی یی
ناکامه کړل .جمهور رئیس ښاغلی ډاکټر محمد اشرف غنی او دده همکارانو او ټول افغان ولس ته دی دا بریالیتوب
دی مبارک وی .یقین لرو چه زموږ افغان قدردانه او وطنپال ولسونه به د بلواګرو او لوټمارو د دسایسو د ماتولو لپاره
پوره ژمن دی او ژر به یی ښنډ کړی.
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د افغانانو د پاره ستره بریا به دا وی چی ټول هیواد پال افغانان او زیارایستونکی ولسونه د ملی ګټو د ساتلو د پاره به
هیڅکله پری نږدی چه بیا لوټمار بلواګر او قانون ماتونکی د بهرنیان په په مالتړ زور سره د هیواد واک تر السه
کړی.
ښاغلی ډاکټر محمد اشرف غنی د افغان ولس او د ولسواکی د غوښتنو سره سم دغلو او لوټمارو سره دا ځل د ګډ
حکومت د جوړلو څخه په میړانه ډډه وکړه .ښاغلی ډاکټر محمد اشرف غنی د خپل مرستیاالنو سره دا ځل پری نښودل
چی بهرنیان بیا د تیری دوری د ترخو او بدو تجربو په نظر نیولو سره چی د امریکا د بهرنیو د چارو پخوانی وزیر
جان کری لخوا د جمهوری ریاست د بریالی انتخابات څخه وروسته د غلو او لوټمارو سره ګډ حکومت د افغانستان د
پاره جوړول کړل .په تیره دوره کښی د امریکا د بهرنیو د چارو وزیر جان کری د لوټمارو سره ګډ حکومت پر
افغانانو ور وتپل چی او په تیرو پنځه کالو کښی زموږ ګران هیواد یی په قامی ،مذهبی او ژبنی بیلوالی سره و ویشلی
وی .مګر په ویاړ سره باید و وایو دا ځل د افغانستان د اساسی قانون ملی ارزښتونه وساتل شول او دا هم په ډاګه
وښودل شول چه د اساسی قانون د ارزښتونو په ړنا کښی و ګران هیواد افغانستان ته رښتنی سوله راتالی شی.
ښاغلی ډاکټر محمد اشرف غنی د افغانستان د ګران هیواد د ګدایی او بی همتی کجکول د ماتلو لپاره لومړنی ګام
واخستل ،چی دا د هیواد پالنی څخه ډک ګام به د دولت او خلکو تر منځ اوسنی وآټن لری کوی .ښاغلی ډاکټر محمد
اشرف غنی وښودل چی د افغان غیرتی ولس د خپلو مټو په زور کوالی شی چی د افغانستان د خپلو ملی زیرمو څخه
په پاک السونو پوره ګټه واخلی .ددی ګام په اخستلو به افغان دولت او افغان ولسونه به وخپلو وظایفو او مسؤلیتونه
ته پوره توجه وکړی چه د هیواد د هوساینی او رانکی ته به په زړه ورتیا سره ال نور بریالی ګامونه هم پورته کړی.
د افغانستان ولس په دوؤ لسیزو کښی د نړی د مرستو څخه منندوی دی ،او غواړی چی دا حقیقت هم په ګوتو کړی
چی بهرنیان هم غیر قانونی تالش کړیدی چی و خپل السپوڅی ته په دولت کښی واک پالس ورکړی او افغان ولسونه
بیا د مرستو څخه لږ برخه هم و مستحق زیارایستونکو ته ندی رسیدلی.
د بهرنی هیوادو په میلیونو ډالره مرسته یوه برخه یی په جګړیز چارو کښی مصرف شوی او ډیره برخه یی د لوټمارو
و جیبو ته لویدلی دی چه پخوا یی هم ګډ خر نه درلودل او ټول د غال شوی مرستو په پیسو میلیونران دی.
افغانستان د زیرمو څخه ډک شتمن هیواد دی که چیری نوی حکومت د صادقو کارپوهان څخه جوړ شی کوالی شی
د هیواد ټولی اړتیاوی په سر لوړی سره پوره کړی .او دا لوی افتخار وی چی نور افغانان د ګدایی کجکول په غاړه
په نور هیوادو کښی به و نګرځوی.
بریالي دې وي د ګران افغانستان مېړني بچیان!
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