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  د ښاغلي امين واکمن څرګندونې د مالتړ وړ دي
 

ول  د افغان ملت د هېوادپال ګوند پخوانئ ، پوخ او نامتو مشر ښاغلئ واکمن ، پخپله يوه ليکنه کې چې د ملي ساي 
ي افغان ل اکنو کې په افغانانو غ کوي چې د اشرف غني په مالتړ ودري ول ښاغلئ . ه الرې خپره شوې په راتلونکو 

ولو ملي او ولسواکو عناصرو، منورينو او عام ولس څخه هيله کوم « : واکمن پخپله ليکنه کې وايي  زه د افغانستان له 
ه وکړي ا ر اشرف غني نن اکنو کې د ډاک ي نو د وجدانی چې په راروانو  و کله چې د رأيو صندوقونو ته ور

   » .قضاوت په حکم دې ده ته رأيې ورکړي او خپل تاريخي او ملي رسالت دې ادا کړي
ي  تلئ کي ې له مخه د جرمني . له اشرف غني څخه د ملي سياسي کړيو او شخصيتونو مالتړ ورځ تربلې غ څو ور

انانو پريکړه وکړه چې يو شمېر يي افغانستان ته الړ شي او هلته خپلو په فرانکفورت کې يو شمېر اروپا مېشتو افغ
اکنو په کمپاين کې برخه واخلي  ول ه د  راز څو اون له مخه ، د ښاغلي دوکتور خدايداد  همدا. سيمو کې د غني په ګ

ن په نوم ګوند ، خپل مالتړ له اشرف غني څخ   . ه څرګند کړ بشرمل په مشرۍ د افغانستان لپاره د سولې غور
ک او  ولېدو بهير چ واکونو د را د ښاغلي امين واکمن په مالتړ سره به د غني په شاوخوا د نورو هېوادپالو او ملي 

  .پياوړئ شي 
و روان بهېر ښ چې ، افغانانو خپل انتخاب کړئ دئ  اکنو په اړه د پې ول   .د 

واکونه او عام ولس د اشرف غني يوخوا د هېواد وتلي او منلي شخصيتونه ، روڼ اندي ، هېو ادپال او بدلون پال 
ي او ولي يان ، سړيخواره او ډاکوان د کرزي او عبداهللا  پرشاوخوا را ړه مار ، داړه مار ، ډان پال ، ج بلخوا بنس

واکونه په هېواد کې  د سولې ، امنيت ، بيارغون ، ودان. عبداهللا پر محور راڅرخي   او يوخوا د پرمخت او بدلون 
ړې او د هېواد د نورې  ي خوبلخوا د موجوده وضعي د دوام ، ج ئ کي د ولس د سوکال او هوساينې لپاره يومو

ر نيسي  ولوژنې پلويان سن   .ويجاړۍ او 
هغه د هېواد د ودې او پرمخت لپاره لس کلن پالن جوړ .اشرف غني د افغانستان او سيمې په اړه ژوره پوهه لري 

د غني .  هغه پر څېره ميين نه ، بلکې د هېواد د بيارغونې لپاره د هغه په ملي کړنالر ډاډمن دي افغانان د. کړئ 
ه جوړ کړئ  نې او ملي کړنالر ده چې هغه يي د خوشحال د شعر د اتل بېل   :همدغه ملي اندي

  د دستار سړي په شمار دي************ چې دستار تړي هزار دي 
لې افغانانو ته خدای د اشرف غني .  په وجود کې له ډاکوانو څخه د هېواد او ولس د ژغورون لپاره يوه پرښته رالې

افغانان بايد له ناورين څخه د هېواد په وتون کې د اشرف غني له پوهې ، ملي او نړيوال شخصيت ، پاک ، قاطعيت 
ه واخلي    :رحمان بابا څه ښه ويلي . او هېوادپالنې څخه ګ

و غر دئ******** ې پيدا شي جو دانې قدرې يو الل پک   نور جهان واړه د تورو کا
لوالې پېژندل شوي ډاکو  اکنو کې د شمال ول ورې خپرې شوي چې ګوندې ښاغلئ غني په  نن ــ پرون  څه داسې ډن

ه تېر شوئ  لومړئ خو مې زړه وښويد چې دا څه وشول ، ما خو په سياست کې د هيچا په اړه . عبداهللا عبداهللا په ګ
خو د ښاغلي غني دوتر دا . ره څه نه وليکلې لکه د ښاغلي غني او د هغه د ملي کړنالرو څخه د مالتړ په اړه دوم

  .ونه مستقيم پخپل مکان  پاتې شي : هرڅه درواغ وبلل او د دوی په خوله غني به ترپايه او بري پورې پخپل هوډ لکه 
مهالو اتالفونو خبرې خامخا وي ، خو د داسې تېرېدنو او اتالفونو چورليز د  ينيو تېرېدنو او لن البته په سياست کې د 

ې وي  و ته په پام سياسي اتالف کوي توپير نلري ، خو د پېژندل شويو ډاکوانو . هېواد ملي ګ که ښاغلئ غني ملي ګ
  .لئ شي سره اتالف د افغان ملت هيلې په اوبو الهو کو

ولنيز او نړيوال شخصيت ترڅن ښاغلئ واکمن ، يوې بلې ډېرې مهمې خبرې ته اشاره  د اشرف غني د پوهنيز ، 
ولېدو خبره ده    .کوي چې هغه پر غني د افغانانو د را

ن بدلې شي  لې بايد ، په يوه ملي غور اکنو لپاره هلې  ول ولېدل بايد يوازې د. د   د اشرف غني پرشاوخوا را
ې  ې او غور ل شي ، بلکې دا ه اکنو ترمهاله محدود پاتې نه شي او د ولسمشرۍ په چوک پورې تړلې ونه ګ ول
ن چې په م يي  وان افغان غور ن بدلې شي لکه د غازي امان اهللا په مهال د  ې بايد په داسې غور پر

  .افغانستان خپلواک شو 
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دې دې تشه چې ن نور بايد  .رش کاله دوام لري ، د اشرف غني ترمشرۍ الندې ډکه کړو موږ بايد د هېواد سياسي من
ن کې په يوه ملي مشر  دو او په يوه  غور پلې پري ونه ، ډلې  ېدلي سياسي چوکا پخواني ،  زاړه او له وخته غور

  .لکه اشرف غني راغون شو 
ولو هېوادپالو افغانانو ، ملي سياسي کړيو او ولسواکه ي چې د ښاغلي واکمن له دې کبله له   شخصيتونو څخه تمه کي

اکنو لپاره بلکې د اوږدو ملي موخو او ملي کړنالرې په چوکاټ کې د اشرف  ول دي او نه يوازې د  پر ګام ، پل کي
ول شي    .غني پرشاوخوا را

لئ دئ  ل بيا ميرويس نيکه ، د اشرف غني په جامه کې رالې نانو د هيلو او غني اوس د افغا. افغانانو ته خدای يو
ېدلې    .  اميدونو قبله ګر

دو  ن بنس کي و بلکې د يوه ملي غور اکنې وګ ول   . موږ بايد د اشرف غني په مشرتوب سره نه يوازې 
ي چې د هېواد پالنې او بدلون لپاره د موجوده سياسي من  دې پلويانو غ کي ه په ښاغلي غني او دهغه په ن همدارن

دي او پر ښاغلي غني باندې د هېوادپالو او بېمشره تشې د ډکولو په موخ ن د بنس ډبره کي ه ، دداسې سياسي غور
کر د سياسي چوکاټ د بندوبست کار ته مالوتړي    .افغانانو د رامات شوي ل

و ، بيا هم  اکنې هم ونه ګ ول وده که د غني په مشرتوب  ن د بنس ډبره کې که موږ د غني په مشرۍ د ملي غور
لئ دئ موږ   . برئ ګ

ې وي غني د افغانانو . ولس وخته خپل انتخاب کړئ دئ  ي برګي ونه شي ، صفا او ر اکنوکې درغلي او  ول که 
  .ولسمشر دئ 

 
  پای

ونه    :اخ
ه نا پا   ول افغان بري

  
     

          
  

            
  


