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 27/04/2018         سلطان جان کلیوال
 

 د وطن د ځوانانو سره یو څوخبری!
 د زوریدلی او زخمی افغانستان ګرانو او هوښیارو ځوانانو)پیغلو او زلمیانو(!

مونږ چی تر تاسو مشران یو او هغه چی له مونږ نه مشران وو، په دی و نه توانیدو چی له پخوانیو نه راته راپاتی 

وطن لکه څنګه چی ورته اړتیا وه په هماغه ډول وساتو، آباد یی کړو او تاسو ته یوداسی وطن در وسپارو چی لږ تر 

تللو له خطراتو او د پردیو له توهین او تحقیر رو وطنو ته د لږه ستاسو د ژوندانه لومړنۍ اړتیاوی پکی پوره او نو

څخه مو وساتی. مونږ نه یواځی د دی جوګه نه شولو چی تاسو ته داسی یو وطن په میراث پریدو چی ستاسو د ژوند 

اړتیاوی پکی پوره شی، بلکی په دی هم ونه توانیدو چی تاسو ته داسی یو وطن جوړ کړو چی په هغی کی یو نظم 

په هغه کی د وطن هر انسان ته  یاساتنه وشی او او حتی د سر عزت ،ی، په هغه کی قانونیت وی، په هغه کی د حیاو

 د انسان په سترګه و کتل شی.

خامخ شولو؟ نو شاید مونږ که تاسو له مونږ نه پوښتنه وکړی چی ولی مونږ د دومره بی شمیره ناکامیو او ماتو سره م

ټوله مالمتیا به لکه د نن په څیر یا په بیا هم تاسو ته درواغو و وایو او د دی د پاره چی ځانونه بی ګناه وښایو نو 

ګاونډیانو ور اچوو او یا هم د نړۍ په لویو قوتونو.د دی د پاره چی ځانونه مو بی ګناه ښولی وی نو ممکن داسی ادعا 

د دی دومره د پردیو غرضونو او زمونږ په چارو کی الس وهنه د دی سبب جوړ شو چی مونږ ګانی هم وکړو چی 

سترو بد مرغیو سره مخامخ شولو. داسی ادعاګانی بیخی دروغ نه دی او تر ډیر حده سمی دی خو که د دی سره تاسو 

بره کړه، ولی دا پردی تردی پردیو ته دا د الس وهنی زمینه چا برا یچی د د وطن ځوان نسل دا پوښتنه رانه وکړی

حده زمونږ په چارو کی را ننوتل چی زمونږ د ټول کور واک د دوی الس ته ورغۍ او مونږ په خپل کورکی د پاچا 

و نو دلته مونږ بیا تاس نه تر فقیره پوری دومره بی واکه شولو چی حتی د غالمۍ حد ته ورسیدو ولی اود چا د السه؟؟

د خپلو جاسوسیو، نورو ته د قدرت د تر السه کولو د پاره د خپلو غالمیو، نورو ته د خپلی ته درواغو ویو او نورو ته 

ډلی د سیاسی او اقتصادی مرستو د الس ته راوړنی د پاره د خپلو پستیو او نورو شرمونکو اعمالو د سرته رسولو په 

قناعت د پاره به دومره دروغ درته و وایو وایو. بهانی به جوړی کړو او ستاسو د نه هکله به تاسو ته هیڅکله ریښتیا و

چی تاسو نه به هم سمه الره ورکه کړواو تر هغی به مو په ځان پسی راکش کړو چی تاسو هم د خپلو واکدارو بادارانو 

کبله زه تاسو د وطن ځوان نسل ته دا په ډاګه وایم چی مونږ و پیژنی په مونږ دی په منګولو کی ور ښکیل کړو، نو له 

، ځکه زمونږ د نسل لویه برخه اوس هم ستاسو په ښکار کولو او غولولو لګیا ده. خو دا هم له یاده مه ز وکړیکی تمی
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شتون لری چی تاسو پری اعتماد ځکه کولی شی چی هغوی دا  کسان همکاږی چی زمونږ په منځی کی څه داسی 

و م او خبرنو په قلیی نه لروده وطن په هیچا نه دی خرڅ کړی، نه یواځی خرڅ کړی نه دی بلکی که توپ او ټوپک 

 عزت او حیا د ساتنی د پاره مبارزه کړی او ال هم لګیا دی کوی یی. یی د دی وطن د انسان د

ل سکونو کتابونه به پری ولیکلۍ ټول الملونه سره را وڅیړو نو په انو! که مونږ د خپلی بد مرغه ځواندرنو او با عزت

 غواړم په ډیره لنډه توګه تاسوسره یو څو ډیری مهمی خبری شریکی کړم: شی خو زه

ی ټاول: مونږ ښه وطنپرستان اود خپلو وطنوالو ښه خدمتګاران نه وو. مونږ تل د خپلو شخصی ګټو د پاره ملی ګ

 )زمونږ ښو تاریخ لیکونکو دا حاالت لیکلی دی( مله مو ورباندی کړیده.اقربان کړی او مع

زمونږ په ټول تاریخ کی به داسی کوم زعامت یا وجود ونه لری اویا به هم ډیر کم ولیدل شی چی په خپلو خلکو  دویم:

د نورو په خوښه منځ ته راغلی، د نورو د ګټو  هر زعامت تقریبا   او ولسونو یی تکیه کړی وی، زمونږ په هیواد کی

د تامین د پاره یی کار کړی، په نورویی تکیه کړی او د نورو د پاره یی د خپل ملت هرڅه قربان کړی او نتیجه یی 

دا راوتلی چی ډیر دا الس پوڅی زعامتونه بیا بیرته د هماغی لوری نه له منځه تللی ، چا چی په دی ملت تحمیل کړی 

 ول.

نیو دی، خو د دی شتم ټولو طبیعی شتمنیو له مخی د دنیا د ډیرو غني ملکونو په قطار کی و الړریم: ستاسو هیواد دد

ه . د کره معلوماتو لکمه ګټه پورته شویدههیوادوالو د ژوندانه د جوړښت د پاره د دنیا د ټولو ملکونو نه نه، ستاسو د

په ټول هیواد کی د لسوزرو کانی )معدنی( زخیرو څخه ستاسو په هیواد د اوبو او ځنګلونو نه غیر، مخی ستاسو د

سرنازل وزیرن، وکیالن،والیان ،قوماندانان، محلی ملکان، وسله وال یاغیان او نور زور واکی د یوی ستری مافیه یی 

ړو سره ککړی په څیر په خپل سر او غیر فنی توګه د ځان د پاره ګټه پورته کوی. خو تاسو د تحصیل او مسلکی زده 

سره باید د زرګونو خطرونو په قبلیدو سره نورو ملکونو ته د مزدورۍ د پاره د غیر قانونی الرو څخه د تللو هلی 

  ځلی و کړی.

ستاسو په هیواد کی همدا اوس د سلو نه زیات سیاسی ګوندونه شتون لری چی تاسو یی په نوره ټوله نړۍ کی  څلورم:

وشی چی دا دومره سیاسی ډلی د څه د پاره جوړی شویدی؟ ممکن هر یو به و  سیال نه شی پیدا کولی. که پوښتنه

وایی چی د خلکو او وطن د خدمت د پاره، خو حقیقت دادی چی دا هره ډله غواړو چی د دولتی امتیاز په لرلو سره د 

 ملی چور چپاول په پروسه کی د نورو نه لوړه برخه و لری.

نه د نادار هیواد په توګه، د نفوسو د شمیر له مخی د نړۍ د ټولو هیوادونو نه ډیر  پنځم: ستاسو هیواد د نړی د تر ټولو

 ی.نیولی دد نړۍ د مفسدو هیوادونو په لومړی قطار کی ځای  هیواد مو ، او همدا د لیل دی چیمیلیونران لری

د اویا نه زیات غړی د ګاونډیو او نورو لویو هیوادو جاسوسان  کیشپږم: په اغلب ګومان ستاسو د ملی شورا په سلو

له اتیاو نه زیات د پردیو د حمایی الندی دی او د هغوی د  یدی، ستاسو د حکومت د لوړو رتبو چارواکی په سلو ک

ره اړیکی سګټو د تامین د پاره ستاسو په هیواد کی کار کوی. دا ټول په شریکه د نړیوالو بیلو بیلو مافیه وی کړیو 

او انسانانو په قاچاقو کی مصروف دی. نو به داسی ناوړو حالتو کی تاسو څه باید  لری او د مخدره موادو، معدنونو

 وکړی؟
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 اوم: تاسو د وطن ځوانانو ته زما مشوره داده چی:

 الف: وطن ستاسو د ټولو شریک کور دی، په ژبو، قومونو او مذهبونو یی د ویشلو مخه ونیسی.

وبه ر جنغانیت په نوم یو بل ته د ورورولی او خورولی السونه سره ورکړی، له شرقه تر غربه او له شماله تد اف ب:

 سره په یو صف کی ودریږی. وطن ساتنه او افغان ژغورنه(د یوه واحد هدف د پاره )

 اته رایه ورکړی لک و پوهوی چی داسی چخج: د ملی شورا او د جمهوری ریاست دراتلونکو ټاکنو د پاره خپل ولسی 

 چی ستاسو اعتماد ته په درنه سترګه ګوری او په هغه معامله نه کوی.

تاسو یواځنی طاقت یاست چی د خپولو وطنوالو دغه د ذلت نه ډک ژوند ته خاتمه ورکولی شی، دغه اوږده ناورین  د:

اوږدی غمیزی ته د پای ټکی ایښودلی شی او بالخره د نورو له السونو نه خپل ګریوان خوشی  واو د قرن تر ټول

رانستلی پکولی او په نورو هیوادونو کی په میلیونو بی سرنوشته وطنوالو ته بیره خپل هیواد ته د را ستنیدو الری 

 ،تاسو هم ځانته او هم خپلو میندو . کهشی. بس د دی ملت د مظلو انسان د اُمید سترګی یواځی ستاسو په لور کږی دی

خویندو او پلرونو ته نجات ور نکړی نو بیا به ټول د اسرافیل د شپیلۍ غږ ته انتظار پاتی شو چی دی زړه چادونکو 

 حاالتو ته بدلون ورکاندی. 

 ځوانانو ستاسو د یو والی او سالم انسانی عمل په هیله. پای

  

  

 

 

 

 

 
 

 


