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 سره د زړه خوالهاولسمشر اشرف غني  د
 

 جاللتمآب اولسمشر ډاکټرصاحب اشرف غني سالمونه او احترامات مي ومنی.
محترم ډاکټرصاحب! لومړی خو ستاسي له هغي خواخوږی څخه مننه چي زما سره مو زما د وروستی خطرناکي 

وښودله. خلک ښایي خبر نه وي چي زه او تاسي له زیات و کم پنځه څلوېښتو کالو ټرافیکي پیښي څخه وروسته 
ی. راهیسي سره پیژنو او په مختلفو وختونو کي مو لیده کاته سره سوي دي؛ او یوه بل ته مو درناوی درلودلی د

ېږم او خپل ژندګلوي دا جرأت را کوي چي یو څه په خالصه خوله درسره و ږغماته همدغه، د اوږدې مودې، پې
 دردمن زړه درته پرانیزم.

 
جاللتمآب اولسمشر! افغانستان په ډېر بد، او حتی د خپل تاریخ په ترټولو خراب، حالت کي دی. هره ورځ، د دې 
جنګ ځپلي هیواد، تر پنځوس زیات بچي د جنګ او بې امنیتی قرباني کیږي او بده خو ال دا ده چي دا خراب او د 

بلي بدتریږي او د جنګ او بې امنی د پای ته رسېدلو هیڅ درک نه معلومیږي. د امنیت نه زغملو حالت ورځ تر 
 ټینګېدل او د جنګ پای ته رسېدل د دې هیواد د ټولو مظلومو اولسونو تر ټولو لومړنۍ غوښتنه ده.

 
لس  فتح کېدلو او تاسي ته هره ورځ د طالبانو له خوا د اولسوالیو د نیول کېدلو او د حکومتي قواوو له خوا د بیرته

ګونو او سل ګونو طالبانو د وژل کېدلو رپوټونه راځي. آیا تاسي دا فکر هم کړی دی چي د هري اولسوالی د نیول 
کېدلو او بیرته فتح کېدلو په ترڅ کي څومره بېګناه انسانان وژل کیږی. څومره خلک بې کوره کیږي او په سل ګونو 

تاسي دا فکر هم کړی دی چي دا  و اولسوالیو او کلیو پرېښودلو ته مجبوریږي؟او کله کله په زرګونو انسانان د خپل
 بې کوره سوي انسانان څه خوري، څه اغوندي او چیري ویدیږی؟

 
زما سره په، یو په یو، مجلس کي د زړه له کومي آرزو  یوه ورځ مو محترم اولسمشر! ستاسي به په یاد وي چي

زه شخصاً هر ډول قربانۍ ته حاضر یم. ما د »سمدستي درته وویل چي  . ماېسوله راول ېڅرګنده کړه چي غواړ
د سولي مقدس هدف ته د رسېدلو په الره ما هیلمند ته واستوه؛ پرېږده چي  سولي د الري لومړنی قرباني وشمېره.

له دې خصوصي مجلس څخه څه باندي پنځه کاله تېر سوي دي. ستاسي هغه  «ووژل سم. ما عمر خوړلی دیکي 
 منه څه سوه؟ تاسي په دې پنځوکلونو کي د سولي او امنیت د ټینګولو لپاره څه کړي دي؟ ژ
 

تاسي د سولي په نامه عالي شورا او په هغو کسانو کي چي د سولي د ټینګولو په حساسه موضوع کي مو 
نګ په دوام صالحیتونه ورسپارلي دي یو تن داسي څوک راښودالی سی چي د سولي ټینګولو ته ژمن وي او یا د ج

 کي شخصي ګټي ونه لري؟
 

آیا هغه کسان چي تاسي د سولي په چارو کي د خپلو ارشدو سالکارانو او یا په قطر کي له طالبانو سره د سولي په 
خبرو کي د حکومت د استازو په حیث ټاکلي دي؛ یو تن را ښودالی سی چي هغه د سولي ټینګولو ته ژمن او یا په 

خبرو کولو صالحیت ولري؟ زه به د نورو کسانو نومونه نه اخلم. څرنګه چي د کندهار دغه حساسه موضوع کي د 
څخه  کندهار سولي د ټینګولو لپاره د اوسېدونکی یم نو یوازي به د کندهار خواته ستاسي توجه راواړوم. تاسي د

 ونهشخصیتسواد او چي دي د ارشدو سالکارانو په حیث، ټاکلي په مسله کي داسي بېسواده او بدنام کسان، د سولي 
باور وکړی ستاسي له علمي شخصیت او پوهي سره پر دغه  .خندا او ټوکو موضوع ده یې ستاسي د خپلو دوستانو د

 راز بدنامو او جاهلو کسانو باندي تکیه نه ښایي.
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ي په یوه لنډ که څه هم چي زه یقین لرم د افغانستان د هیڅ والیت وضع به تر کندهار بهتره نه وي خو ټولي خبر
محترم اولسمشر! نن ورځ د حبیبي، بېنوا، رشاد، محمدګل نوري او... د ویاړلي او بافرهنګه لیک کي نه ځاییږي. 

 د چارو واګي د بېسوادانو، غلو، قاچاقبرانو، بد اخالقو او مفسدینو په الس کي دي. کندهار ښار 
 

، قاچاقبری، نن والړ سه سبا راسه اداري اجرآتو خلک اداري فساد، بې امنیتی، هره ورځ د سړي تښتولو پېښو، غال
تر پزي رسولي دي. زه په پوړه زړه درته ویالی سم چي حکومت ته هیڅ دوست ورپاته نه دی. په ټول کندهار کي 

د یو پاک، یو اهل یو الیق چارواکی نسته. زه یقین او اطالع لرم چي د هیواد په ټولو برخو کي همدغه حال دی. 
ادارې څخه به خلک څه ښه زړه ولري چي ستاسي سره د طالبانو، داعش، ټروریسټانو او وسله والو  دې فاسدي

 کتاب ورڅخه جوړیږي.ډېر مخته ځم که په دې برخه کي ګیلې دومره زیاتي دي چي غلو په مقابل کي ودریږي. 
کولو د هیواد ټول خلکو خوشاله محترم اولسمشر! فاسد او بدنام عناصر د ټول هیواد دښمنان دي. د هغوی په لیري 

کیږي. دا د کاغذونو زمري په ټول هیواد کي یکي یو مالتړ نه لري. که تاسي د هغوی په مقابل کي زړه ور اقدام 
وکړی نه یوازي هیڅ له السه نه ورکوی بلکه د ټول هیواد مالتړ به ترالسه کړی. له دې خټینو بتانو څخه وېره په 

 او فرد فرد مو ملګری دی. ورسی. ټول اولس، پښتون، هزاره، اوزبیک، تاجک کار نه ده. زړه ورباندي 
 

دا په یاد ولری چي ملت تاسي ته رایه درکړې ده. د ملت په مقابل کي تاسي مستقیم مسوولیت لری او ملت به نن او 
سبا ستاسي ګرېوان ته الس اچوي. مخالفین نه آدرس لري او نه خلکو رایه ورکړې ده. پر ما اوس هم ګران یې. زه 

رګه ور انسان په حیث د زړه له کومي درناوی درته لرم. اوس هم د یوه اولسمشر په حیث نه بلکه د یوه عالم او ست
 خدای مه کړه، بد نوم مي نه درباندي لوریږي. 

 
ونه ډیري دي او په هیواد او حتی حکومت او اداره کي دننه د سولي، امنیت او نظم ونزي دمحترم اولسمشر! ست

نه دونه زیات دي چي یوه بشپړه کتابچه دښمنان ، علیپور، شجاعي، خراساني، دوستم، امان هللا ګذر او... نومو
غواړي. د دونه ستونزو سره، د سولي او امنیت ټینګول غیر ممکن ته نیژدې مشکل دی. زه نه وایم چي دا ستونزي 

ختمیږي او ه دی سوی. که ستاسي د قدرت دوره په آسانه حلېدالی سي خو اقدام باید ورته وسي چي، له بده مرغه، ن
اسي نوم په نېکي ت کېږی نو زه وایم راتلونکي نسل ته مو باید دومره څه پرې ایښي وي چي ستیا خدای مه کړه وفا

اد ولری چي افغانستان تر اقتصادي او تجارتي پرمختګونو، تر برېښنا او د اوبو تر بندونو حتی تر یاد کړي. دا په ی
 پوهني او معارف هم سولي او امنیت ته زیاته اړتیا لري. 

 
پل ځان د اعلیحضرت امان هللا خان وارث بللی وو. د اعلیحضرت امان هللا خان پر شاوخوا باندي تاسي یو وخت خ

را ګرځېدلو فاسدو او غوړه مالو سالکارانو او وزیرانو هغه وطن پالونکي ټولواک ته د وطن حاالت او واقعیتونه نه 
د سقوط یو مهم عامل سو. ستاسي بیانول او د هغوی غلطي مشورې او غوړه مال شخصیتونه د هغه اعلیحضرت 

چي خدای مه کړه یوه ورځ دي پر شاوخوا باندي هم، له بده مرغه دغه ډول ناالیقه او غوړه مال کسان را ګرځېدلي 
تاسي تر ما ښه پوهېږی چي نن ورځ د افغانستان مظلومو اولسونو او سبا کندي ته ګوزار نه کړي. د تباهی مو 

نن اوسبا د هري بدی پوښتنه ستاسي څخه کیږي او د هري نېکی شخص یاست. ورځ تاریخ ته تر ټولو مسوول 
د رسېدلو اجازه تاسي ته رسیږي او یا به یې څوک نه لرم چي زما دا آواز به تر تاسي و زه یقینافتخار ستاسي دی. 

 وطن ملګری سي.مظلوم خالق متعال دي ستاسي او د  کړي.نه ور
 

 فتن است و بسگحافظ وظیفه تو دعا 
 .ید یا شنیدـشنـه نـاش کـبـد آن مـنـدر ب
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