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 مخالفت؟ جهاني عبدالباري د ژر دومره ولې
 

پدې ورځو کې په ځینو تلویزونو او نورو اجتماعي ویب الګونو کې وینم چې د وتلي شاعر او فرهنګي شخصیت 
ین روان دى او د هغه د بدنامولو او له کار څخه د ګوښه کولو استا د عبدالباري جهاني په مخالفت کې یو کمپا

لپاره جلسې او الریونونه کیږي.  ډیره عجیبه او د افسوس څخه ډکه خبره ده.  یو موټى خلک چې په حقیقت کې 
ددې وطن وجود نه مني او د بهرنیو کړیو تالي څټي دي په ډیره بې شرمۍ سره د هیواد د غوڅ اکثریت د خلکو 

سات مجروح کوي او هغوى ته سپکاوى کوي.  د ا یوه د فکر خبره ده،   او افغانان خصوصآ ځوانه طبقه احسا
باید پدې خبره فکر وکړي.  دوى یواځې دا نه چې د باري جهاني لپار حوصله نه لري ، دوى ددې وطن د بقا 

 لپاره هیڅ حوصله نه لري او غواړي چې دا وطن ټوټې ټوټې کړي.  
 

ړئ چې تقریبآ پنځه کاله مخدوم رهین ددې هیواد د فرهنګ وزیر وۀ، هر چا ته دغه محترم معلوم تاسو فکر وک
وۀ خو په پښتنو کې دومره برداشت او حوصله وۀ چې هغه ېې پنځه کاله وزغمۀ، ا و د ټولو فرهنګي ګذارونو 

اوت وکړئ چې د سره سره چې زمونږ خلکو ته ورکړل شول پښتنو په پراخه سینه صبر وکړ.  او اوس قض
عبدلباري جهاني دوه هفتې نه دي پوره شوي او دومره غټه غوغا او واویالجوړه ده.  زما په نظر دا د بې شرمۍ 
او بې حیایۍ یو حد دى چې زمونږ دغه وطنداران ورڅخه تیریږي.   غبدالباري جهاني څه ګناه کړې ده، هغه خو 

تو رواج وي، نه د ایران، پاکستان او یا کوم بل هیواد.  حیران وایي چې زمونږ په هیواد کې باید زمونږ اصیل کل
 یم چې پدې کې بدي په څه کې ده.

 
پدې سره یوه بله خبره را یاده شوه او هغه داچې څو کاله وړاندې چې کله د کرزي صاحب په وخت کې   

ره پدې خاطر کسر معاش غبدالکریم خرم داطالعاتو او کلتور وزیر وۀ نو یو ځل یي یو خبلاير دیوې ورځې لپا
کړى وۀ چې پخپل راپور کې یي د پوهنتون لپاره چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلى دى د دانشګاه لفظ 
استعمال کړى وۀ.  بیا کریم خرم ته پدې خبره ډیر مشکالت پیدا شول، حتى د کریم خلیلي له و غوښتل شو او ډیر 

خرم ویل چې وه وروره د افغانستان اساسي قانون مې پلى کړى دى او سرزنش شو. په اخر کې محترم عبدلکریم 
د هغې لپاره جزا را کول کیږي. ما خو کومه ګناه او د اساسي قانون څخه سرغړونه نۀ ده کړي کنه .  هغۀ ویل 
که چیرې ما د اساسي قانو ن څخه سرغړونه کړي وه نو په هغه وخت کې که ما ته کومه جزا هم راکړل شوي 

نو زه به خفه نۀ وم، خو اوس خفه پدې ېم چې د افغانستا ن د اساسي قانو څخه ددفاع او د هغه د عملي کولو وه 
 په خاطر را ته ستغې سپورې ویل کیږي.   

 
اوس هم عینى خبره ده، عبدالباري جهاني کوم په خلکو داسې قیامت راټیټ کړى دى چې په دوه هفتو کې یي په 

لخوا مظاهرې شروع شوى.  د هغۀ ګناه هم داده کنه چې وایي مونږ د نورو کلتور په مقابل کې د څو خرڅ شویو 
افغانستان کې نه منو.  پدې خاطر یو څو پلورل شوي او داسې خلک چې د افغانیت په نوم شرمیږي را پاڅیږي 

 او د هغه په مقابل کې الریونونه کوي.  
 

ي، تاسو به وایئ چې زه ولې تکراري او داسې خبرې ورونو! څه چې ما وویل په هغې نن سبا هر څوک پوهیږ
کوم چې ټول ورباندې خبر دي،  خو زه دلته یو مطلب لرم او هغه داچې ووایم چې نور دداسې تالې څټو په  
مقابل کې چپ او بې طرفه پاتې کیدل ګنا ه ده.  زمونږ ځوانان باید ویښ شي او په هر ډول چې کیږي  دداسې 

ته راووځي. که داسې ونۀ کړو نو لیرې نۀ ده چې د دغه مزدور طبعیته خلکو السونه  به  لویدلو خلکو مقابلې
    زمونږ ګریوانونه نور هم ټوټې ټوټې کړي.
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