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زمری کاسی

« د اشرف غنی په ویاړ ـــ یو سوچه ګالب وتلی»
پاس شناسی یک اصل است .آنکه نیکی کند نیکی می بیند .چراکه
نیکی ارزش است .وارزش هرگزفراموش نمی شود .خدمات جناب
اشرف غنی را دست کم نگیریم .این خدمات و نیکوکاریها و یاریها و
مساعدتهای وطندوستانه ایشان فصل جدیدی را در تاریخ وطن رقم
زده است .هرکس نمی تواند چنین همت بلند را داشته باشد .گفته اند
که حقایق پنهان نمی ماند .سخنان من فقط نتیجۀ عملکرد های نیک
رئیس جمهور میباشد.
وقتی شعر دل انگیز ِرا به زبان پشتوکه تحت عنوان « د اشرف غنی په ویاړ ـــ یو سوچه ګالب وتلی» از سروده
های محترم گرانقدر آقای مسعود فارانی صاحب خواندم ،از فارانی صاحب بزرگوار ممنون و شکرگزارشدم که
روزم را با این سرودهٔ ایشان روشن و احساسات وطن دوستی مرا بیشتر به طغیان آورد.
من کلمات مقبول و به جاه به وصف این سروده ندارم که ازین سرود ٔه ایشان توصیف نمایم ،اما به حقیقت این شعر
فارانی صاحب شعریست که من نه از جهت تعریف و توصیف بلکه ازروی ارزش به آن عالقه گرفتم ،یا تصور
نشود که از روی چاپلوسی ومداهنه به جناب اشرف غنی بلکه واقعا ً چنان که از شعر فارانی صاحب هویدا میگردد،
برای این فغانستان ،این دردستان ،این خونستان و گرسنه ستان و گورستان شده ای ملیون ها طفل و مادر ،
جوانان و پیران بی گناه و بی بضاعت که از چهل سال به اینطرف دستخوش یک سلسله مردم بی احساس پول
پرست و بیتفاوت به وطن گردیدند و به خاک و خون غلطتیده اند ،واقعا ً جناب اشرف غنی را خداوند مانند داروی
نابی به این سر زمین فرستاده تا بتواند اقال ً جلو ظلم و ستم یک کتلهٔ خاص هرزه و فرومایه را بگیرد تا مردم بی
چاره و بی گناه افغانستان ازین جهنم دشمن ساخته نجات یابد.
مردم پاس شناس افغانستان ناظر اند که درین چهار سال اخیر با تمام مشکالتی که برای جاللت ماب اشرف غنی
ایجاد کردند مگر موصوف در اراده وطن سازی و دولت سازی ثابت قدم باقی ماندند.
از آنجایکه خدمات ایشان واضح وعیان است نباید فراموش کنیم که در چنین شرایط نا مساعد موجودیت جناب
اشرف غنی همچون داروی اصلی برای بقای این جامعه و آبادیش ،قابل قدر ونعمت بزرگ است.
به امید اینکه در پناه صلح و ثبات ،مردم مظلوم ما زندگی سادۀ خود را دوباره دستیاب نمایند.
قراری اسناد بین الملی راجع به محترم اشرف غنی و درجهٔ تحصیل ایشان و خصوصیات تحصیلی ایشان و ساحهٔ
کار ایشان باعث شد تا درجهٔ تحصیلی دکترا را بدست آورند .قبال ً نظر به بیوگرافی ایشان از جانب ناظرین بین
المللی در انترنت خوانده بودم که انسان خبیر و دولتمدار مدبر است .امروز در عمل ثابت نمودند که منحیث داروی
ناب بقول معروف « ،تریاقیست از عراق» که برای نجات افغانستان هدیه شده است و سروده شعر فارانی صاحب
نمایانگر درد های عمیق وطن و مردم می باشد که از داروی ناب درد ها صحبت نموده اند.
فارانی صاحب گرامی از شما تشکر .کاش یک کتلهٔ خاص گماشته شده افغانستان که فرومایه ترین انسان نماها
مفتخوار و هرزه اند و مانند مگسان دور شیرینی می چرخند وفقط منافع خود شانرا می بینند ،حد اقل وجدان شان به
خاطر درد های چهل سالهٔ مردم افغانستان که اوالد های نازنین شان را از دست جفای نابخشودنی آنها زیر خاک
نموده اند ،کمی احساس در برابر چنین اوضاع پیدا کنند.
جناب اشرف غنی احمدزی ،جناب جاللت ماب سرور دانش ودیگر همکاران وطندوست و بشردوست اش ،مردم را
از فالکت تحمیل شده نجات خواهند داد .و دوباره رایحهٔ گالب های خوشبو را در سرزمین بالکشیده ما گسترش
خواهند داد .بقول فارانی واقعا ً« یو سوچه ګالب وتلی»

د پاڼو شمیره :له  1تر1
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

