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 : پنجاب وایي
 

 «هر ولسمشر سره جوړیږو له پرته،له اشرف غنی »
  

 
ټول خارجی او داخلی ککړ السونه د اشرف غنی پر ضد سره یو دي . عمران خان او باجوه ، پوتین او خامنه ای 
ورسره نور له باندې ، جمعیتی ، جنبشی او وحدتی لنډغر له د ننه ورسره طالبی جهال غواړي اشرف غنی له مخې 

  ؟ایسته کړي . دا ولې 
  ؟ا دا رښتیا ده ټول وایي ، اشرف غنی د سولې ضد دی . آی

  ؟بی قیدو شرطه خبرو آترو اعالن وکړ دکه اشرف غنی د سولې ضد وي نو چا د طالبانو سره 
چا د سولې د پاره د کابل پروسه پیل کړه ؟ چیرې چې د ټولو ګاونډیو هیوادونو او لسګونو نورو هیوادونو د خارجه 

  . چارو وزیرانو په کې برخه واخیسته
ي ښار کې د طالب ډلې له رسمی هیأت سره مستقیم ولیدل او چا د طالبانو او حکومت تر منځ د  پاکستان په مر دچا 

  ؟خبرو آترو په دوام توافق وکړ
  ؟دواړو خواوو مراعات شو  هاعالن وکړ، چې ل چا د طالبانو سره د لومړی اوربند

   یا د دینی علماؤ کنفرانس دایر کړ ؟پاکستان او اندونیز – چا د جګړې د مخنیوي د پاره په جاګارتا کې د افغان
سولې پروګرام وړاندې کړ ؟ چیرې چې د  نهیوادونو په کنفرانس کې د افغا  یچا د عربستان په جده کې د اسالم

  ؟اسالمی کنفرانس غړو هیوادونو افغان جګړه مسلمان وژنه او ناروا وبلله 
او چا د مشورتی  ؟و د سولې مشورتی جرګه دایره کړهچا د افغان ولس د درې زرو څخه د زیاتو استازو په را بلل

  ؟طالب بندیان خوشی کړل  ۹۰۰لویې جرګې د سپارښتنې سره سم 
د سولې   چا د افغانستان د ټولو دینی علماؤ په ګډون ؟چا د سولې د پاره د افغان میرمنو سراسری کنفرانس دایر کړ

   ؟هنانو جرګه جوړه کړځوا سولې پخاطر د او چا د له پاره جرګه جوړه کړه ؟
او څوک هره ورځ طالبانو ته د اوربند او مستقیمو خبرو آترو  چا د سولې د پاره اوه فقره ایز پالن وړاندې کړ ؟

  ؟وړاندیزونه کوي 
 اشرف غنی د پردو د مداخلو ضد دی ! د سولې ضد نه بلکې د جګړې ضد دی دا ټول ثبوتونه ښیي چې اشرف غنی

په یوه آواز د اشرف غنی پر ضد نارې سورې وهي . اشرف غنی افغانستان پیژني  ندو ګوډاکیا ځکه پردي او د پر !
او د هغه د بدلون چل ورځي ! ځکه ټول هغه څوک چې په افغانستان کې یې ماته خوړلی ده ، که پردي دي ، که د  

ابه ټول د اشرف غنی پر ضد پردو ګوډاکی دي ، که چپ دي او که ښي دي ، له کرملینه نیولی ، تر تهرانه او پنج 
برسېره سل نور ککړ السونه هم سره یو شی ، زور یې تر اشرف غنی نه رسي . ځکه  یوه سندره وایي . که پر دې

   . اشرف غنی د زوریدلی او جګړې ځپلی افغانستان پر افسانه بدل شوی دی 
د چابهار له الرې پرانستله ! اشرف غنی په وچه تړلی افغانستان ته د هند سره د بحری تجارت الره   اشرف غنی ځکه

د وریښمو لرغونی الره بیا د افغانستان پر مخ خالصه کړه او له دې الرې به افغانی مال التجاره تر اروپا رسي! 
کړه او افغانستان اوس عمال د نړۍ د تجارت او اقتصاد د څلور  هافغانستان ته یې د چین سره د تجارت الره خالص

  . یللی اهمیت بېرته خپلويلرغونی با  الرې
به زمونږ  ولاشرف غنی د افغانستان د اوبو د مهارولو پالنونه لری او زراعتی تولیداتو ته د سړو خونو په جوړو

افغانی نه آخلی او پر مونږ به یې په ژمي بېرته لس ۲۵ او ۲۰نیان به نور زمونږ پیاز په  ا پاکست . تولیدات ساتل کیږی
پاکستان ځکه غیر له اشرف غنی د هر  . افغانستان به د آسیا په ګدام بدلیږي . ه شی خرڅوالیافغانی ن ۲۵۰چنده په 
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بل چا سره کار کوالی شی چې اشرف غنی پر پاکستان د افغانستان د ځنګلونو او معدنونو د چور او بی کنتروله اوبو 
ځکه هغه    ا کار یې د څه د پاره وکړ!؟الرې تړي . طالبانو جبار قهرمان وواژه ، خو تر ننه هم پوه نه شول چې د

  . ډکې الری غال کوي ۳۰۰ویلی وو چې پاکستان هره ورځ یواځې د رخام د ډبرو 
افغانستان د پاکستان له تړلتوبه آزاد شو، د اشرف غنی له برکته اوس برعکس افغانستان پر پاکستان د مرکزی آسیا  

ی آسیا انرژیتیکو سرچینو ته پاکستان او هند دواړه حیاتي اړتیا د هېوادونو سره د تجارت الرې تړلی شی . د مرکز
پر پاکستان الرې بندوالی شی . ګوادر په وسله وال بلوچستان پورې اړه لري ، له  لری . افغانستان به لدې وروسته

لې اشرف غنی ګوادره به د یو افغان لیکوال په قول پاکستان ته ګاډر هم پاتې نه شی . د یوه پاکستاني تجار له خو
ولی به پاکستان  . داسې ورځې را نږدې کړی دي چې پاکستان به له افغانانو په ګونډو بښنه غواړي خو ناوخته به وي

هغوی چې د اشرف غنی سره دښمنی کوی او ځان افغان بولی د  ؟ډاګیان د اشرف غنی دښمنان نه وي واو د هغې ګ
د هیواد   ؟ر ولسمشر سره جوړیږو « څه ډول غبرګون ښیي پنجاب دې خبرې ته چې : » له اشرف غنی غیر د ه

روڼ آندی چې د ټولنې د سترګو حیثیت لری ، باید د هیواد په سیاسی ډګر کې د لوبغاړو تر منځ نسبی پرتله هېره نه 
  . کړي

ف هیرې کړي او د اشر او ولس په خاطر شخصی ګټې او عقدې زه د هیواد په روڼ آندو غږ کوم چې د خپل هیواد
له تپل شوي جګړې نه د خالصون او  ،ند سولې د تأمی وېواد په خاطر په ځان واخلی ، اهغنی ځینې نیمګړتیاوې د 
  . بدرګه کړي هسشمر تر پایلاستاد او وطن پالونکی و یسپین ږیر رهېواد د ښیرازۍ په خاط
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