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سید محمد زرمتی

متفکر او جالد ته د اختر مبارکي
هو! اختر زموږ اټکلي دوه زره کلن دود دی.
هر څوک په دغه ورځ د خپلوانو کره ورځي ،
او یو بل ته مبارکي وایي .دغه ورځ د خلکو تر
منځ د روغې او پخالینې ورځ ده  .د یوه اسالمي
هیواد مشر هم خلکو ته په دغه ورځ خپله
مبارکي د رادیو اوتلویزون د الري وړاندي کوي
 .د اختر لمونځ له خپلو وزیرانو او نږدي
کارکونکو سره د خپلې ماڼۍ په جومات کي ادا
کوي  .هلته له خپلو کارکونکو سره د اختر
مبارکي کوي .
مګر ته د افغانستان متفکر جمهور رئیس اشرف غني دومره په ځان خلک خندوي چي د یوه جهادي جالد خائن کور
ته چي د کابل د شپیتو زرو بیګناهو انسانانو په وینو یي السونه سره دي د مبارکي لپاره ورځي .زما پوښتنه له هغه
چا څخه چي د پوهي خاوندان دي ،داده .چی ایا دغه هغه چا لره ښکال ورکوي چي ځان د افغانستان واکدار بولي او
د علم او پوهي خاوند وي چي د یوه جهادي جالد په دستر خان ورسره کیني؟ ایا یوه جمهور رئیس لره ښایی چي تر
دومره حده ځان یوه جالدي او منافق خونخوار ته ټیټ کړي؟ ایا دغه ته په ساده ژبه یو ولسي مشر ویالی شوه او که
څنګه؟ بیا خو نو د پاړسي متل شو څی "با ما نشینی ما شوي،بادیګ نشینی سیاه شوي" .له دینه داسي څرګندیږي چي
متفکر هم داسي څوک دی لکه جهادي خونخوار عبدل بي رب سیاف .زه یوه پو ښتنه له متفکر څخه کوم ،چي تا دی
ته څه اړه درلوده؟ ایا دغه جالد هم چیري د ګواښ لیک درته اچولی ده؟ ایا که چیري ته پښتون او ملي غرور لرونکی
یي نوڅنګه ستا وجدان تا ته له دومره علمه سره دا اجازه درکړه چي ته د یوه جالد او د شمال د ټلوالي په ځنځیر
تړلي سپي ته د اختر د مبارکۍ لپاره ورځې؟ که چیري دغه ویني بهونکي جالد په خلکو کي ګرانښت درلودای ،دی
به په ټاکنو کي جمهوري ریاست ته بریالی شوی وای؟ ډیر د شرم ځائ ده چي ته له دومره پوهي سره د یوه السپوڅي
او ویني بهونکي الس نیوي ته ورځې .ته نور اشرف جان نه یی ،ته د افغانستان ولسمشر یی او تا په دغه کار د
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افغانستان ولسمشری ته سپکاوی وکړ .آیا د تا متفکر سر چا در خالس نکړ چی دا کار دی د نړۍ متداولو رسمی
نورمونو د پروتوکول سره ټکر لری؟  .بله سپکه دی ال دا چی ته د نړی
بل خوا تا ته یو بل ځناور خو نن د شمال پاچا دۍ ګواښونه کوی .چي په هیڅ قانون دغه د وینو شرابي حق نلري
چی د ځان د پاره ګارد ولری او په
رسمي ډول د ده مخ ته د درناوي لپاره
تیرشی تا ته ګواښ کوي چي ستا
حکومت باید چپه شي او ولسو ته دي
هیڅ ندي کړي .ده چي ټول مزار او د
هغه شتمني یی چور کړې ولي اول ځان
ته ګوته نه نیسي؟ دغه پخوانی بچه
بیریش چي تر اتلس کلني پوري به یي
ګړنجووني په پښو کي آچولي او سازو ته به ګډیده ،نن یي پاچاهي تر تا هم زوروره ده .
متفکره !!! ته ناروغه یي او که دومره ځانته ولسي سړئ وایي او که چیري ولسي مشر ځانته وایي د اختر په ورځ به
دي د هغو شهیدو پولیسو د کورنیو څخه لیدنه کړیوای چی څو ورځي مخکي په وردکو کي په شهادت ورسیدل او
دوه دوه زره افغانۍ به دي پالس کي ورته ورکړي وای.مګر د خونخوارو او خائنو کورو ته ور تلل له یو متفکر
جمهور رئیس سره نه ښایي .په هغه خدای (ج) چي زما روح د ده په الس کي ده هوډ کوم ،که زه خو چي یو ساده
او ستا په شان دومره پوهي لرونکی نه یم مګر پښتني وجدان لرم ،چي که په اور مي هم کباب کړي ،ځان به تردې
حده ټیټ کړم  .مګر افسوس ستا په حال متفکره چي څومره ته ځان سر ټیټی کوې که دی د پښتو کتابونه لوستلي وي
لږ خپل ګریوان ته سر ټیټ کړه .ته وګوره څی ته د نړی د نورو ولسمشرانو په مخ کی څنګه ځان ټیټ او خوار ښیی
دا تواضع نده دا بیا هم د افغانستان د ولسمشری د مقام سپکاوی ده.
د حمید مومند یو شعر دی چي خپل غرور او پښتنولي داسي انځور کوي

د منت دارو که مړ شم نه یي غواړم

که عالج لره مي راشي مسیحا هم

دا پدې مانا چي ته څنګه د یوه جالد او د زرګونو وژونکي په دستر خان کینې او بل جالد درته په رډو سترګو وری.
په درناوي  -جوالی 201۶ /۸
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