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 د غني په ارمان به شئ!
 

  ي.، چې ښه ژوندي او بد مړي نلردی  افغانستان؛ هغه هېواد
 

 
  ې ک ېپه د ېکوي، چ  ړمالت تونویاو شخص روڅې نیې په کار پوه او په ولس م و،ید خپلو ژوند رهډېژوندي ملتونه تر 

 ېول ېچ  ي،ېږمطرح ک  تنهښخو زما سره تل دا پو ؛ېدرلود ېستونز  یېوي او هم به  ړېکارونه ک  هښکس هم   ویبه 
او   وینه وا هښته  هښ ېنه کوو؟ ول ړخادمانو مالت دد ولس  ېنه لرو؟ ول هړژوندي او او بد م هښ ولس  ږزمو ا ی ږمو

 ېلړخو  هېړپڅ   خیتل مو د تار  ېنه زده کوو او ول  هڅ   خهڅ  خیله تار  ېول  ورو؟ګ   هګستر  وهیته په    هڅ هر    ېبد ته بد؟ ول
 !ادوو؟ی هړاو م رووېژوندي ه ېاو ول و؟ینه  ېشو یښده، خو راو

تر  ې.همدا ملت و، چ ېمو نده ساتل لهیپا  ې خو د تور ،ړېمو تل توره ک ېک خیسوه کلن تار ېافغانستان په کابو در د
ملت ته موکه په الس نه ورکوي،   ایچا    ویتل    خیتار  ه؟څ   یېخو آخر    د،ېورس  ګشرن  ېد تور  یېمشهد او بخارا    لي،ډې

  و یاو بدمرغ ویدر به در و،ګړشو. له کلونو ج  لړد اصالح چانس په الس ورک لهځ  وڅ ولس ته  کمرغهېن ږخو زمو
 لهیه ګاو پرمخت ۍد لمر په شان راپورته شو او د ولس د سوکال وانځ  نیېم واد ېوروسته مو د امان هللا په نوم پر ه

ته   وادونوېشو، اروپایي ه له،غازيګټو یېشول؛ آزادي   ريګکسان ورسره همالري و مل رډې ده،ېلځ و ېک هړپه ز یې
سره  ړۍولس له ن ېله کاروانه شاته پات ګشي د پرمخت ی کوال ه ګنڅ او پوه شي،  وريګو  وڅ  ل،ړوک سفرونه یې
 ۍنید  ېد کفر او ب  ود،ېښدام ورته ک  یېپه نوم   نیاو د د  ېراپورته شو ېرڅې ېولسه مغرض  ې. خو له همديړک  لا یس
  دو ید ل وادېد ه ا یب ېچ  ي، ړسبا ک ېشپ ېک ۍناو جال وط ديېږپر وادېه ېشو، چ  ړپاچا ا وانځ ووهله او  ېپر یې اپهټ

 ؛ړونک ړپالنونو مالت يیا یاو پراخت زوید ودان یې. خلکو دېوکوچ  خهڅ  ړۍشو او ن ېسره خاور ېله خاور یېخوب 
 ي،ړدفع ک ېتر ړیک ېریاو شر یوین والسیکپر نوېیم وادېپه ه وڅ دا د ملتونو دنده هم ده،  ېچ  ،ېحال ک ېپه داس

مزل وشو   ېړۍپ  مهیکابو ن  ا یشوو. ب  ېله کاروانه شاته پات  ېنیاو هوسا   ګاو په خپل الس د پرمخت  ړکون  یېخو دا کار  
کودتا له   ېنیراپورته شوه؛ د سپ ۍخاوند کپر ېنیم ۍونېسره د ل واد ېد سردار محمد داوود خان په نوم له ه ېاو ورپس

د مقصود ساحل ته  ېړۍماته ب وادېد ه ېچ  ،ړېوک یې ېلځ  ېاو هل ړبدل ک تیشاهي نظام په جمهور یې ېالر
 وادونوېه  وډیاونګاو خلک له    يړک  کټچ   ګپرمخت  څپ  ېد دور  یولرو، د تره زو  وادېه  واکمنځ او    یورسوي، پرمختلل

  واد ېه منښوروسته د د  وڅ او له ناکامو ه ړوک یېبغاوت  ،ېرا پورته شو ېرڅې ېنځیهم  ا یشي، خو ب الیسره س
. افغان ولس اکهټو وادېد افغانستان په نوم ه یې رډګوشوه او  ا یتاب وګړقدرتونو د ج  ویوته ورغلل؛ د ل ېږېپاکستان غ

هم له السه  رهڅېمو دا  ېک لهیاو پا  ودوښخبره و ېتفاوته او ب ېب انهځوي؛  دهیو ېخوب، چ  قایيیهم لکه په افر ا یب
په سختو  ېهللا و، چ  بینج  رټاکډدا  شوه؛راپورته  رهڅې نهیېم وادېبله په ه وړاو انقالب له دو وګړد ج  ای. بهړورک
له  ګړېج  ېد سخت ېخو د ده په وخت ک له،ړمشري ته مال وت وادېوران ه هڅ  ویاو  پليځ  هګړد ج  یې ېک طویشرا

او د  دایته د حل الر پ ویمنښاو د وینګترب روېت تلښهللا غو بینج  رټاکډبرابره شوه.  هږچارو موکه ل ایيیامله د پرمخت
 ېبدلونونه راوستل او د ملي روغ ېک واليګرنڅ په  وندګ د حکومت او  یېامله  ېله همد دي؛ښېږک هورت ۍکټ یپا 

 بینج  رټاکډولس  ې هم همد  ا ی. بېووهل شو ېاپټاو ظالم  يڅ خو پر ده هم د شوروي د السپو ،ړوک یېاعالن  ړېجو
شو    دانیم وګړج  ميیمو د تنظ وادې. هدهیول هګټد هرکلي  یېو تاسو  ړوک یې یحکومت هرکل ې او د نو هړهللا ته شا ک

 ېهم مغرض ا یب ېخاوندان شو، چ  ۍاو آرام تید نسبي امن یانتظار وروسته دا د رډېاو ولس هم در به در؛ خو له 
موکه   ېچ ل،ځاو هر  ويځ رګ ېاریت ېک بونوېپه ج  ېاپټاو... ۍنید ېد کفر، ب ېک بونوېلپاره په ج  وګټد خپلو  ړۍک

 ړېخبر ک  انځ پر دسیسو    ،ېدرس واخل  خهیله تار  دیلسه! با اخلي. نو و ېکار تر  ګۍورته برابره شي نو په سپین ستر
 . ېږېموجبه د هر مغرض تر شا و نه در ېاو ب
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سردار  ،ړونک ړله غازي امان هللا خانه مو مالت ؟ېږېپر خبرو غول ویتر کله د پرد ؟ېنیته کنده ک انځتر کله  آخر
اشرف غني په شان  رټاکډد  ا یب ېاوس، چ ل؛ړک خی هړهللا مو ز بینج  رټاکډپر  ود،ېښپر ېوازیمحمد داوود خان مو 

  ئ؟؟ړتکرار ک خیتار ئړغوا ا یب ا یآ ېمو په برخه شو رهڅې کهیمډیاکا 
 ېانګفتوا ېمفت ېمفت ېچ ئ،ېږد هغه چا سره در ا یدي  ېک بونوېج  ېاپټمو تل  ېول وئ؟ګل ېتورونه پر ګټې ېب ېول

  ئ؟څښاوبه و ګد پرمخت ېچ  ي،ړورکوي او نه غوا
خلک به  ،ېکارونه ندي شو رډېدرلوده  لهیولس ه ېچ  ول،ډهغه  ،ېو ېرډې ېستونز ېچ و،ېږپوه ولټخو  ېد په

  ې په د ا یکه نه؟ آ استیفشارونو هم خبر  ویاو بهرن ویاو کورن تونویله مجبور ت،یله وضع ا یناراضه وي؛ خو آ
او په خپلو  هړورسره وک ا یرتګمل رد خپلو موخو په خاط تیو، هر طماع شخص ېوازیاشرف غني  ېچ  ئ،ېږپوه

  ې کیمډیاکا   ېشو  ژندلېپ  ې هم له د  ا یب  ېالزمه ده، چ   ای. آودېښپر  ېوازیغني    یېوروسته    ۍله ناکام  ېشخصي موخو ک
 !!  دئ؟ېږپر یې ېوازیاو  وئړمخ وا ېرڅې

به  لهیه ګرات ا یاو د ب ئړژا ېبه ورپس ځور وهی ېچ  م،ی هډاډخو  ،یدېږپر یېبه  ېوازیاو  ړیبه ناشکري وک اوس
 ایب لځ  ویپر انتخاب  ېده، چ  هښونلري؛ نو   هګټکومه  ستلیرااخ لېب ېاوبو پس ویاو په تلل ا یهغه وخت به ب ؛یکو یې

له شره خالص او   انو ښشي وطن د شرم یوکوال وڅ ئ، ړورک تیغني ته د کار خپلواک صالح  رټاکډاو  ئړغور وک
 وایي:   هښ هڅ رودکي  ي؛ړورسم ک یېپر الره  ګد پرمخت

 

 که ناموخت از گذشت روزگار »هر
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