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 ولسمشر اشرف غنی او مخالفین یې
 

په وروستیو وختو کې د ولسمشر مخالفینو ته خلکو د ډوزمارانو نوم ایښئ دی . ډوزمارانو په سر کې یې کرزی ، 
 تبلیغاتی کمیائن پیل کړی دی .عبدهللا عبدهللا او حنیف اتمر د ولسمشر اشرف غنی په وړاندې 

ملی اجماع  مذاکراتی پالوی د طالبانو په څېر د خپلو بریدونو موخه وګرځوله او ددوی د طالبانو سره د دولت 
. که کرزی ، عبدهللا عبدهللا ړاندې ملی اجماع یو طبیعی امر دید نیابتی جګړې په و اصولً  .ډنډوره یې را واخیسته

هیواد د دښمنانو پر ضد  د  د جګړې او د بې قیدو شرطه او اتمر ملی تفکر او ملی شعور درلودلي ، دوی باید
 ولړ وای . تر شا غنی ولسمشر
دوی د دې پر عوض  د ملی شعور د نشتوالی په صورت کې نننۍ ناندرۍ هم طبیعی امر دی .« رهبرانو » خو د 

چې د بهرنیانو په ځانګړی توګه د ګاونډیو هیوادونو ) پاکستان او ایران ( د بی شرمانه مداخلو د مخنیوی چاره 
ی ، د ولسمشر د راپرزولو او بی اعتباره کولو هڅې کوی ، تر څو واک ته په رسیدو سره د نور چور او وسنجو

 چپاول چانس تر لسه کړي .
هر دم شهید افغان ولس ، جنازو ، ژړاګانو او ویرونو ، کونډو او یتیمانو ، وږو ، دوی د جنګ ځپلی افغانستان ، د 

په کوډلو او خیمو کې د ساړه له ربړیدلو او ګرمی له سوځیدلو ، بی داکتره او تږو ، بی کوره او بی سرپناه خلکو ، 
بی دوا مریضانو او بی اسرې بیچاره ګانو له حاله په فرسنګونو واټن لري . دوی د خپلو ملیونونو د ساتلو او 

پر دوی یې پروا  واک غواړی ، دا چې په کومه بیه ؟ملیاردر کیدو غم په سر اخیستی دی . دوی شهرت غواړی ، 
 نه شته .

 داله وو چې د امنیت د شورا وطنپال او بااحساسه رئیس محب هللا محب ته امریکائیان په غوسه شول . حدوی خوش
چې د نورو په وړاندې د خپل هموطن تر شا ودریږی ، د محب د استعفاء ، شړلو او ګواښلو  ځایدې پر 

 د ځانونو د واکمنی له پاره د یوه چانس خیال وکړ. افسوس !وړاندیزونه یې کول . د امریکائیانو پرغوسه یې 
ولسمشر د دوو هیوادونو د اړیکو د ساتلو د پاره د خپل ملی او وطنی احساس او مسؤلیت له مخې د مخالفینو د 

نورمالو  شرموونکو چکچکو سره سره یو ځل بیا خپل سیاسی او دیپلوماتیک مهارت او وړتیا نندارې ته کېښوده .
 عبدهللا عبدهللا ، اتمر او کرزی له دې شرم نه وروسته هم مړه نه شول ! دوستانه اړیکو دوام وموند ، خواو 

دوی په بی شرمی سره ولسمشر تورن کړ چې سوله نه غواړی . په داسی حال کې چې د ډوزمارانو له تور څخه 
می علماؤ او په جده کې د ټولی اسالمی مخکې اشرف غنی د جګړې د ناروا ثابتولو د پاره په اندونیزیا کې د اسال

نړی د اسالمی علماؤ له خوا او همدارنګه په افغانستان کې د زرګونو اسالمی علماؤ فتوا ګانی تر لسه کړی او 
 طالبان یې په دینی او شرعی لحاظ  د یوې اسالمی ضد جګړې مجریان ثابت کړل . دا د کرزی کار وو ؟ د عبدهللا

 وو ؟ یا د حنیف اتمر کار وو ؟ یا محق  کار عبدهللا
د کابل پروسه چې د نړی د مختلفو هیوادونو خارجه وزیرانو پکې ګډون درلود ، د دوکتور غنی نوښت وو که د 

 ډوزمارانو؟ 
بیا څنګه   ، اتمر ، محق  او عطا نور ؟دوه واره د اوربند اعالن د اشرف غنی ابتکار وو که د کرزی ، عبدهللا

مخالف شو او ډوزماران د سولې طرفدار ؟  همدغه ډوزمارانو به ویل آها کرزی طالب ته دوکتور غنی د سولی 
 د طالب سره سوله کوي او نن ؟ !ف غنی طالبان له زندانه خالصويورور وایي او نن ؟ آ ها اشر

 په دروغجنو دې د خدای لعنت وي . :لعنت هللا علی الکذبین
 

 خوشالخان د دروغجنو او ډوزمارانو په هکله وایي :
 

 دروغجن خوری لکه سپی د غولو سوټه  وټهـږي د زړه غـوړیـل غـا ویـه رښتیـپ
 و څاڅکی خوره شی اومه لوټهـو څـه یـپ  په دریاب کې خښته واچوي هیڅ نه شی
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ف غنی د سولی مشورتی جرګې ته مخه بیا یې د ملی اجماع له پاره د جرګې د دایرولو خبره وکړه ، کله چې اشر
 کړه ، آها اشرف غنی غواړی ، ځانته کمپائن وکړی . 

ې وزیر وو او تاسې ټول غله یاست ، یا غنی څو کاله بی معاشه د مالی کیږی ، کمپائن د چا په وړاندې ؟ پوښتنه پیدا
 د غلو ملګری .

یالی نه شئ کولی . ډوزماران او دروغجن ، مفسد ډوزمارانو !  تاسې ټول یو ځای د اشرف غنی سره انتخاباتی س
ستاسو د غالؤ ، فساد او غصب ثبوت د خلکو سره شته .  .نه شی  کیدای ی د ولسمشر اشرف غنی سیالنمختور
اشرف غنی ستاسو په وړاندې کمپائن ته اړتیا نه لری ، بیلې کمپائن څخه اشرف غنی  خلکو ته رسوا یاست !تاسې 
 دی . ګټونکی
قومی او وی دی او نور ستاسو په بیدار ش افغان ولس لیدل چېد سولی په مشورتی لویه جرګه کې مو و !مختورو

. دا بیدار ولس به د خپل وطن پالونکی ولسمشر تر شا دریږي ، نه د تاسو غلو او دینی سوداګریو نه غولیږي
 چورګرو تر شا !

 وره نه وه شوی ، ځکه مو تحریم کړه .وایي ولی جرګه دایره شوه ؟ زمونږ سره مش
چورګر او نه  د پردو استخباراتو اجنټان ، ګران هیواد افغانستان کې لومړی خبره خلک او ولس کوی ، نهپه  نور به

د فساد او غلو سردمداران . ولس خپله خبره په مشورتی لویه جرګه کې وکړه او ولسمشر د خلکو خبره د ځان سره 
 سپی غپیږی ، د ولس کاروان تیریږي .  «سپاه پاسدارانو»او  «آی-اس-آی»ې د واخیسته ، نور د

ډول پای ته ورسیده او د جرګې لرښوونې د ولسمشر د مارانو سره له مشورې او ګډون پرته په پرتمین لوټجرګه د 
 لرې نقشه او د عمل پالن شو . 

 تاسو ګرزئ !
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