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 ېقانون د لنډغرۍ پر وړاند

  
 

او هېوادوال د اسالم   لنډغرو هېواد نږدې درې لسیزې جهادی ایله جاریو ، د غلو غدیو ، وطن پلورونکو جاسوسانو او
، قوم ، ژبې او سمت په نوم ګروګان کړی دي . څوک یې په ایران ، روس ، ترکیه خرڅوي او څوک یې په پاکستان 

پلورونکو او پیریدونکو د بیو بازار تود ساتلی دی .افغانستان د ټولو شتمنیو او اوسیدونکو سره   . امریکا او عربو
  . ددې بازار متاع ده

 

ته متحد او د وطن او وطنوالو بربادۍ  رکا  ېپلورونکي د رنګا رنګ اختالفاتو سره سره ، وطن پلورن وطن جهادی
ته متفق دي . دوی په ګډه سره کابل وران کړ او په شریکه یې له هرې خوا د کابلیانو پر قتل عام پیل وکړ . دوی  

انستان په ملوک الطوایفیو  غټل . ټولو بیلې توپیره افلوو ټولو په کابل کې پاټکونه واچول او ټولو افغانان بې له توپیره
انی قګلبدین ، خالص ، ح  . چور او چپاول کړي هونم چورګر لومړی باید ځانته منسوب قو  ېې له پاره وویشلو چ دد 

 چور ګډ کړ وپه تاجیکو ، محمد محقق او خلیلی په هزاره ګان ناو اسماعیل خا  دمسعو  ،او محمدی په پښتنو ، ربانی 
جهادی لیوانو ، وحشت او بربریت تر دې بریده ورساوه  . دوی لکه د ځنګله وحشیان په خپلو کې هم سره وخوړل .

،  هتعصب او کرکه ، ویره او تره او جبر ، چې خلکو طالبی جالدانو ته هرکلی ووایه . بی قانونی ، بی عدالتی ، زور
   . ځانګړنې دي ېاو شریک ېتر ټولو مهم وښامارانایرانی آته سرو  ود پاکستانی ا ،وطن او خلکو ته خیانت 

 

طالبانو د یوه عربی تروریست ) اسامه بن الدن ( له پاره افغانستان د هغه په پښو کې قربانی کړ او نن یې د امریکا 
ې پر ضد د جګړې ژمنه السلیک کړه، د ټرامپ په خبره امریکایي » احمقان « په دې نه پوهیږي ، کله دسره د القاع

ې طالب دومره په القاعده مین وو چې ټول هېواد یې د هغه قربانی کړ ، څنګه به د القاعدې پر ضد د امریکایي چ 
؟ خدای بدل شو ؟ اسالم بدل شو؟ طالبان وڅه چل وش نه کوي چې همق ملګری شي . طالب ځناور له ځانه پوښتنح ا

او امریکا سره غاړه غړۍ شول ؟ بس طالبان ګډې  چې طالب ؟بدل شول ؟ القاعده بدله شوه او که امریکا بدله شوه 
که قصاب دی که شپونکی  ه)پسونه ( او وزې دی، د شاعر له قوله : دا د ګډو بزو وطن دی ، دلته پوهه تمیز نه شت

  . دی په کوتک یې ټولوی شي
 

کرزی  – خلیلی – محقق – عبدهللا عبدهللا – تیارحکم   روس ، امریکا  – ایران – اوس د دوکتور غنی پر ضد پاکستان
ولسمشر غنی او د جنایت کارانو د جګړو له السه په سینه پروت افغانستان د عدالت  . دي یشو واو طالبان ټول سره ی

او قانون د واکمنۍ غوښتنه کوي . د وطن پلورونکو د غدۍ سردمدار عبدهللا عبدهللا هر جنایت منی قانون او د قانون 
سیاسی «!؟!؟ هغوی چې ؟!؟ » نخبه های ! « سیاسیون « !؟!؟ څه وایي ؟ » سیاسی مشران » . واکمنی نه مني

سیاست یې وشرمولو ، هغوی چې سیاسی جنایتکاران او معامله ګران دی ، هغوی چې باید قومی ټیکه داران وبلل 
شی او هغه خونخواره چې له خپلو قومونو یې حیا او قومی وقار واخیست او اوس یې د شرارت او جنایاتو ټولې 

منتظر ناست دی چې کله به ددې جنایتکارانو د محاکمې غږ آوري .   ی دي . افغانان بوڅ غوږونهړکرښې له منځه و
تر عبدهللا مخکې محقق ، خلیلی ، دوستم ، کرزی او نور قانون نه منی . قانون یانې د دوی پای ! ځکه یې عبدهللا 

  . عبدهللا چپه په خره کېنولی دی او نه منم ، نه منم ورباندې وایي
 

 ۲۰۱۴ت کې ماتې نه منله ، خو په امریکایي ډالرو یې خوله وربنده کړه . بیا یې په یو وار یې د کرزی سره په رقاب
یې لومړی  سکال کې د دوکتور غنی سره په رقابت کې ماتې نه منله ، په اجرائیه ریاست یې خوله ور بنده کړه . او
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طالبانو،  – پاکستان – امریکا  ټاکنې نه منلې او د سولې په نوم یې غوښتل له طالبانو قلنګ واخلي . کله چې غنی د
چې خپله  يکمیسیون نه من ههغ ود ټاکن سعبدهللا عبدهللا او کرزی د بیا بیا مخالفت سره سره ټاکنې دایرې کړې ، او

ټاکنو د کمیسیون پرېکړې نه مني ، لکه ماشوم ځان په خپله رئیس جمهور بولی ، خارجی او داخلی  ، د ویې ټاکلی و
طالبی کرونا هره ورځ قربانی آخلی . جهادی کرونا د عبدهللا عبدهللا په مشرۍ د قانون  . ا ټپويشیطانان یې هم په ش

افغان ملت د مرګ او ژوند  . طبیعی کرونا هم ورځ تر بلې سیورۍ پراخوي . هنظام د واکمنۍ سره په جګړه کې د وا
د قانون د واکمنۍ او   ءا ه لري . د هېواد بقپه پوله والړ دی . لندغرو ته د هېواد او ملت برخلیک هېڅ ډول اهمیت ن

ولسمشر دوکتور اشرف غنی د قانون د واکمنۍ او لنډغرو وطن پلورونکو  . هز عدالت د چارې سره غوټه شوی دینلټو
ښتونکی دی . راځئ چې په یوه غږ د جګړې او جګړه مارو  وسره د حساب او کتاب غ وپردي پال او وینې چښونکو 

او مرکزی واکمنی تر شا  ځ، اتل وسله وال پورلې او امن د تأمین له پاره د خپل منتخب ولسمشپر ضد د عادالنه سو
  !ودریږو

 ! تل دې وي افغانستان
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