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 12/۸۰/2۸1۲                منلی نجیب

 ئولېږ ته جهنم غني
 

د ټاکنو په لومړي دور کې، درون سنګین په کور کې پاتې شوم، د رایو دفتر ته ورنغلم. که مې رایه ورکوله نو ډاکټر غني ته به مې 
ورکوله مګر د غني د کامپاین په ټیم کې مې ډېر داسې کسان ولیدل چې ما یې په خپله په مطبوعاتو کې په فساد کې ښکېلوالی په 

مې رایه ورکوله نو په دې مانا وه چې په حکومت کې د دغو افرادو ننوتل را ته د منلو وړ وو. په اول دور ګوته کړی و. که غني ته 
 کې، سره له دې چې خلک مې په ټاکنو کې ګډون ته هڅولي وو، خپله ګوته مې سپینه پاتې شوه.

په دویم پړاو کې انتخاب د یو نسبتاً ملي ټیم او د یو شدیداً تنظیمي ټیم تر منځه و. په خپله مې هم رایه ورکړه، د کور نور غړي مې 
 هم و هڅول. هماغه شېبه مې پر فېسبوک باندې خپل احساس هم څرګند کړ:

 بې طرفي
====== 

 د افغانستان له پاره الفتح لیسې ته والړم،
 پاره مې ګوته توره کړهد عبدهللا له 

 د دیموکراسۍ له پاره د غرفې شاته څو ثانیې پټ شوم
 د ځوانانو له پاره مې د پبنڅم نمبر کاندید خانه ټپک کړه

 د غني له پاره مې رایه په صندوق کې واچوله
 خپله سیاسي تقوا به په زمۍ مینځم

سر ورکاوه همدومره بدې لګېدې لکه نن چې د غني غندنې را هغه مهال راباندې د هغو فېسبوکي ملګرو څرګندونې چې پر غني یې 
 ته ښې نه ښکاري.

دا خبرې مې ځکه په مقدمه کې وکړې چې نه غواړم د غني پلوي ټاپه راباندې ولګول شي. اوس نو لطفاً راسره په دې بحث کې 
 ئ:برخه واخل

ر کې ناست، له وړیا انټرنېټ نه کار اخلو او بیا دومره ځان دا ډېره اسانه خبره ده چې په ایرکنډېشن لرونکي سرکاري یا انجویی دفت
 پر ولس څڅوو چې برته له موږ ګواکې ژوند ناشونی دی.

غني ته دې رایه ورکړې؟ چا درته ویلي وو؟ نه به دې ورکوله! تا دا فکر نه و کړی چې ایا د غني شخصیت او د هغه شاوخوا 
 راټول شوي اشخاص ستا ګټې خوندي کوالی شي؟

له چې د عبدهللا لنډه غرو خپل زور ښکاره کاوه ته چېرته وې؟ دا به ومنم چې که په کابل کې دې د الریون پر وړاندې الریون ک
کړی وای، خطر یې درلود. په پکتیا، پکتیکا، خوست، روزګان، کندهار، زابل، ننګرهار، کونړ کې دې هم یو لس زره کسان واټونو 

 ترې د نړۍوالو او کورنیو فشارونو پر وړاندې ځان ته دفاعي لیکه جوړه کړې وای؟ته نه شول را ایستالی چې غني 
اوس چې دا قرارداد یې بولې، که معامله ورته وایې، که مجبوریت یې ګڼې که د خیانت ټاپه پرې لګوې، په هر کتاب کې چې یې 

و ته والړ نه شې! کور دې ودان مه ورځه. تاوان د لیکې، دغه شی السلیک شو، ته پرې خپه یې او ګواښونه کوې چې بیا خو به ټاکن
چا دی؟ په دې دې هم فکر کړی دی؟ ستا اوسنی دریځ د چا په ګټه دی؟ فکر دې پرې کړی دی؟ پر دې دې فکر کړی دی چې د 

رېښود چې مذاکراتو په جریان کې ته د هغه چا دریځ کمزوری کوې چې ته ترې د خپلې رایې ساتل غواړې؟ هغه ته دې څه اعتبار پ
 هغه پرې وویاړي او مقابل لوري ته وښیي چې دی هم پر یو ځواک تکیه دی؟

له دې ګټې دې هم در تېر! تا پر دې فکر کړی دی چې په راتلونکي حکومتي جوړښت کې څنګه خپل دریځ ټینګ کړې که ال دې هم 
 اوس به )غني( بابا غوښې ډوډۍ راوړي؟»پلتۍ وهلې چې 

 ډۍ نه شته!په دې دنیا کې تیاره ډو
 سیاست یوه منډه نه ده، هر شېبه یې پر اور او اغزیو مزل دی.

ځه، همدا نن دې غني جهنم ته کړ. سبا څه کوې؟ غني ټلوالې ته امتیاز ورکړ؟ ته یې ترې په مدني ډګر کې بېرته ګټالی شې؟ غني 
سهار یې اسمان ته جګوي او ماښام یې پر که غوښتي وای چې په مذاکرو کې ناغېړي وکړي، پر چا یې تکیه کوله؟ هغه څوک چې 

 ځمکه ولي؟
زه له غني مالتړ نه کوم. ما هېڅکله دا نه دي ویلي او نه به یې ووایم چې غني د نړۍ دویم یا دریم، یا شل زرم متفکر دی! غني ته 

د اخوان په څپلیو کې یوه مې چې رایه ورکوله د دې په خاطر چې نه مې غوښتل چې اخواني لوری بې رقیبه باچایي وکړي. نن که 
شګه هم لوېږي زه پرې خوښ یم او خپل فکر بریالی بولم. نه مې پرون له غني، یا بل او بل، کومه تمه درلوده، نه یې نن لرم. نو زه 

 له اوسني حالت سره ستونزه نه لرم او نه په کې چندان دلچسپي لرم.
باهلل( د خدایې مقام ورکړی و، ته چې ټول اور او لمبه وې نن څه درباندې خو ته؟ تا چې پر غني سر ورکاوه، تا چې غني ته )نعوذ 

 وشول؟ یوې شېبې باران داسې سوړ کړې چې اوس دې خړې اوبه ښکته وړي؟ د سبا فکر هم درسره شته که یوازې پرون پېژنې؟
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شې په دې سختو شېبو کې د خپل مات یوه شېبه خپل احساسات په تاخچه کې کښېږده. راشه په سړه سینه فکر وکړه چې څنګه کوالی 
شوي، یا ګیچ شوي، مشر مال ورتړالی شې؟ اخطارونه مه ورکوه، ګواښونه ورته مه کوه. میدان ته شه، ته دې ته مه ګوره چې هغه 

 درته سوال وکړي، په خپله د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړه، الر وسنجوه او خپل مشر ته دې الر وښیه.
 ا مشور ګوندې بې ځایه ده؟څه فکر کوې چې زم
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