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 خپل ټټو د بل آس برابروي
  
 
ګرانو هیوادوالو ته پته ده چې د امریکایي یرغل وروسته طالبان په منډو ستړي شول او په وار وار یې حامد کرزی 

  . سولې ، روغې او جوړې خبرې وکړي ته سړي او پیغامونه رالیږلی وو چې دوی غواړي د حکومت سره د
هغه  کرزی . مت په خره او د امریکا په خرهاوقهغه وخت کرزی په دوو خرو سپور وو ، د شمالی ټلوالی د جهاد او م

  . د چا خبرې او عذرونه نه اوریدل وخت
په ځانګړی توګه د بی وسلی شوو طالبانو پر ضد او په عامه توګه د   د جهاد او مقاومت ټیکه دارانو په شمال کې

په  ،نو په کتلوي توګه شړل پښتنو پر ضد بګنوونکی جنایتونه کول . پښتانه یې د خپلو کورونو ، ځمکو او جایدادو
خو هغه وخت کرزی د واک په نیشه بی ځانه وو او د چا د چیغو ، ژړاګانو  . لکونو داخلی مهاجر پیدا شول

سره د نړیوالو مرستو او  «!ووطن پالونک»کرزی د خپلو جهادي   هغه وخت . فریادونو په کېسه کې نه وو او
یې چې ملیاردونو ته یې مستقیم السرسۍ نه درلود ، د عامه شتمنیو او ملیاردونو په چور اخته وو . نور جهادیان 

طالب یې د دوهم ځل له پاره په لوی  . خلکو د کورونو او ځمکو په غصب او د تریاکو په کر او قاچاق اخته شول
  .  واوښت او د کرزی د وحشی جهادی حاکمانو د ظلمونو له امله هیڅ طالب په لوی لښکرړالس پنجاب ته په ګیر ورک

دوران کې ډیر ژر د چور له برکته په هیواد کې د چورګرو له خوا د عینو مینو په شان « طالیي»د کرزی په 
ښارګوټی را منځته شول ، په دوبۍ ، ترکیه ، لندن او نورو خارجی هیوادونو کې د ناڅاپی افغان ملیاردرانو شرکتونو 

خو افغان ملت ورو ، ورو د اور جهنم ته ښوئیده . نن کرزی خان ،  ، بانکونو او بلډینګونو سرونه را پورته کړل .
، بی حیاء محقق ، ګوډ اتمر د چور او جنایت شریکان غواړي خپل ټټو د اشرف غنی د آس سره  معلم عطا چور

  . برابر کړي
کولو وړاندیز اشرف غنی د افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ انسان دی چې د حکومتی چارواکو د شتمنیو د درج   -

لزم نه کړل ؟ آ ها ، ځکه چې بیا خو ټول د کرزی مهغه وخت کرزی خپل چورګر ولی په دې کار   یې کړی دی .
  ؟ لیاران په کې راتل

دوران کې طالبان سولی او اوربند ته نه رابلل ؟ چا د « طالیي»کرزی ولی د خپل واک په  «یسوله غوښتونک»  -
او دریم ځل له پاره یو طرفه اوربند اعالن کړ؟ کرزي دا د سولی نوي پتنګ او که لومړي ځل له پاره او د دوهم 

  ؟اشرف غنی د آس سره د برابریدو دی  اشرف غنی ؟ آیا د کرزی ، محقق او عطا چور ټټو د
  ؟چا د کابل د بی قیده او شرطه سولې کنفرانس دایر کړ ؟ کرزی او که اشرف غني ؟ چیرې ټټو او چیرې آس   -
چا پر غلو او نامسؤله وسله والو برید وکړ او څوک د غلو او نامسؤله والو تر شا والړ دي ؟ جهادی غله او چورګر   -

  ؟او له هغه جملی د دوی سردمدار کرزی او که اشرف غني 
نن د طالبانو چا د افغان سولې له پاره په اندونیزیا او جده کې د اسالمی علماؤ کنفرانسونه دایر کړل ؟ چورګرو چې   -

پښو ته په لویدو کې مسابقې لري او که اشرف غني ؟ په کومو سترګو او منطق جهادی چورګر او طالبي نوکران 
  ؟تورنوي چې ګوندې د سولې ضد دی  ېپه بی حیایي سره په د افغان سرلوړي ولسمشر اشرف غنی

او  یپه توګه نړیوالی انزوا ته کش کړ؟ کرزچا د جنګ اصلی علت ) پاکستان ( د تروریسم د روزونکی او مالتړي   -
  ؟؟ جهادی غلو او چورګرو ؟ او که متفکر وطن پالونکی افغان ولسمشر اشرف غني  یکه اشرف غن

چا افغانستان د پاکستانی تورمخو او تروریست روزونکو غلو له ترانزیتی استبداده خالص کړ او د افغانستان پر مخ 
و هوایي دهلیزونه خالص کړل ؟ مجاهد کرزی او که اشرف غنی ؟ حیا په کار ده ، له یې چابهار ، د الجوردو الر ا

  ! چور کړی دی ، وشرمیږئ ومفسدین وملته چې پاکستان او طالبانو په وینو لړلی دی او تاس ممظلو ېد
  ؟غلو وشرمیږئ څوک د اشرف غنی برابر دی ؟ هغه سړی دی جرأت وکړی او خپل نوم دې واخلي ؟

له تورنوي ، د اشرف غنی سره ځان خې افغانستان او اشرف غنی د پاکستان په داخلی چارو کې په مداهغوی چ
   برابروي ؟

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Rawan_h_tato_aas.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Rawan_h_tato_aas.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  ؟څنګه ټول غله او تورمخي د اشرف غنی په وړاندې په بی شرمی او بی حیایي سره یو شوی دي 
ریښې کاږي او ستا ویاړلی هیواد  اې افغان ملته ! راویښ شه ! ستا په پاکه لمن را لوی شوی ناخلفه زامن ، ستا

  ! خرڅوي او ستا انتخابی ولسمشر چې هیله لري ، تاسو له دې ظالمانو خالص کړي غواړي نسکور کړي
وړاندې د تګ جرأت او شهامت  دوه ګامه هپرت وله باډیګارډانو او مرمی ضد موتر ېتش په نامه مجاهدین چ هدا غل

سوله ستاسو بنیادی حق دی چې داخلی غلو او  ! د نورو او ځان اسیر وساتي نه لري ، غواړي تاسو باتور افغان ملت
    . د خارجی شبکو زنځیري سپیو له تاسو اخیستی دی

افغان ولسمشر اشرف غنی د خپل ملت د اساسی او حیاتی حق سولې په الره کې تر هر چا رښتینی او غښتلي ګامونه 
  ! لسمشر مال وتړئرښتینی سوله راتلونکی ده ، د خپل و . آخلی

  ! بریالی دې وی پوره ، ژر رارسیدونکی دایمی او عادالنه سوله
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