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 احمدزید پی ایچ ډي خاوند اشرف غني 
 قاتل عبدالرشید دوستم د خپلی لومړۍ مرستیال وټاکه وطن د شاځلمیانود 

 سیاسي طنز
 

کی تر ټولو عالم او د پی ایچ ډي د ډیګرۍ خاوند اشرف غني په اصطالح د یوه ټاګنو  د ولس مشرۍ په ټول
عبدالرشید  پیغلو د سر قاتل او جالدد مستانه ځوانانو او  انو،د شاځلمی سره د وطن آپرچونستي فرصت نه په استفادی

ګټي نو دوسنم خان د خپلی نوماندۍ لومړۍ مرستیال وټاکه چی که خدای کړي وو د ولسمشرۍ ټول ټاکني و دوستم
 ووهي او د افغان اولس به د هماغو کابلیانو په ښار کی چی وینی یی ال نه دی وچي شوی د پاچاهۍ په تخت ګونډی

 به شي. اوناظر د همغه ویرجن کور سرخوان
 

 بیا وایی چی مونږ دا نامقدس اتحاد یوازی د دی دپاره کړۍ رځونکي او کاتبانمګر د اشرف غنی د کمپاین چلم ګ
یو ملیون رایی لری او د بلي خوا ادعا لر ی چی دوستم خو ګرم نه و چی د وینو سیالب یی  چی دوستم خان د ازبکو

او د شاځلمیانو د تورو څڼو د سرونو قافلی یی جوړی کړی وی هغه  ړئ ؤد ملک په کوڅو او بیدیاو کی جاری ک
حب په زرهاوو وژلی او دوستم صااو وایی چی په شان  هځکه چی نورو کسانو هم خلک وژلی دی خو خیر، نه د د

کوي چي ډاکتر صاحب اشرف غنی په لنډ محاله کی که د هم ادعا رځونکي د دی دا چلم ګ هغوی  په سل هاوو. 
پښتنو او تاجکو وروڼو رایی بایلوی خو  په اوږد محاله کی ګټه کوي خګه چی یو ځل انتخابات وګټی بیا به د دوستم 

هغه به د صحنی نه لیری کړي یعني چی اییتالف خو یی نامقدس دی بلکه نیت یی هم نامقدس اوونډه کمزوری کړي 
 دی.

 

ته مشوره غوښ راغونډ کړي وو او د هغوی نه یی رځونکيدوستم هم خپل د دربار مشاورین او چلم ګ اخو د بلی خو
زه یو  سره ی د دی مکتبی لیونیچ ړئچی دا مو سم کار ک ۍچی د دی لینوني سره بند پاتی شوی یم او تاسو وګور

نو یی ولو وروسته ورته فال واچاوه نجومانو چی د چرسونو د څګ په اصطالح او رځونکوځای شوی یم. چلم ګ
دوستم ته مخ راواړاوه چی مونږ مخکی ستا په هره پریکړه دومره ډاډه وو چی ستا حکم به مو پرته له غوره عملي 

ژل، چی تا به وولړۍ مونږ به ورودانګل او ال په زانګو کی به مو ماشومان ورو کاوه چی تا به ویل کندهار په وینو
او د پغمان سره غاټول به مو په  شینکۍ درې ته اور اچولئ ؤد پغمان ویل پغمان فتح کړۍ مونږ به وخته بیا 

ری جوړی کړی  او چی تا به د چی تا به د کابل د نجونو د خوشبوییو ستاینه وکړه مونږ به تری حدی وموښلخاوره 
 .هواخورۍ غږ وکړ مونږ به درته د خورو څڼو قافلی جوړی کړی

                                       

د یو بل چا سره به والړ  لئیی او انتخابات نشی ګټ ئخو دا ځل دی اشتباه کړی چی د دی لیوني سره یوځای شو
و تر ما هم بی عقله یۍ مګر تاسی نه پوهیږی چی دا کار ما ولی کړی شو چی تاسو خ . دوستم ورته په غوصهوایی

کله زما سره دریده او دا بی عقل ګورۍ چی څنګه یی زما السونه پورته کول او خپل سر  ړئځکه چی هوښیار س
یی د شرمښ غوندی کوز اچولئ و. په دی وخت کی دوستم په خپل ناظر غږ وکړ چی هلکه هغه فلم یو خل ورته 

د نوم د ثبتولو وروسته  خبریاالنو مونږ ته کمری سمی کړی وی. د دربار مشاورینو او  نو تهن کړه چی ټول ټاکچاال
سازیانو چی فلم ته وکتل نو رښتیا یی ولیدل چی ډاکتر صاحب اشرف غني د دوستم خان السونه د بوکس د لوبی د 

 . ننتلئ ؤ دی کوز په ورمیږه ګیریفری په شان پورته پورته اچول اما خپل سر یی د ولس په وړان
    

یی بیا پیل وکړ چی لږ نور  د دوستم سازیان بیا مست شول او بیا ورته الس په نامه شول او د چرسونو په څکولو 
او مونږ اوریدلی  ئنیشه شول بیا یی په بادار غږ وګړ چی نو مونږ خو په ارګ کی د دی لیوني سره ګزاره نشو کول

د خبرو نه نور په غوسی  انو او چلم ګرځونکو، دوستم چی د خپلو سازیئاو خشک مزاجه دچی هغه ډیر  لیونئ 
پری یی  غږ وکړ چی تاسو بیا هم نادانه یۍ او په دی دومره هم نه پوهیږۍ چی یو خل انتخابات وګټو بیا  ؤ ئشو
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په زوره یی  ؤ م شویخو نو د هغه وژنه  مګر کوم سخت کار دی؟ دوستم چی سریی د چرسو د نشی نه نور هم خا
هللا  نه می  ډاکتر نجیبچی بی عقالنو د ډاکتر اشرف غنی نه به مو داسی  خالص کړم لکه چی د  ړېک ېنار

                           خالص کړۍ.
 


