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 اور بند!  درې ورځنۍ متارکه او

 
 
 

 مخامخ او جانبي ګټې یې د چا شوې؟  ګټه که تاوان؟ ښه و شول که خراب؟
 

  فایده کار؟ که بې ا وهـوه بریـوګه د جناب جمهور رئیس محمد اشرف غني یـه تـمـیـقـه مستـدا د کابل د حاکمیت او پ

ره س که د ټولو منفي ممکنو بدو تأثیراتو  ددې پوښتنو درست او عیني ځوابون د کار د آینده لپاره هم که وي، مهم او اړین دي.

او كه ددې قدم مقابل کې جنرال بجوه ته کوم خاینانه پټه وعده، تعهد اویا لیکنه نه وي ورکړل سره دا اوربند ته دقت وکړو 

  ډول بریا د سولې لپاره مهم او نیک قدم دی.قطعي بند په  نو دا اور شوي

  ملت یې کلک او د زړه له کومې استقبال وکړ.
 

 میلیونران شول، او خپل د زور او زر ساتنه په جګړه کې ویني هغوی  مطمیناً هغو چې په جنګ، جګړه، چ ور او چپاول کې

خو تأکید کول غواړم چې له دغه اور بند نه باید پراخه ګټه واخیستل شي او   ډار لري، خو باقي ملت یې استقبال وکړ!له سولې 

  هغه داچې:

تر سیوري الندې کافر او واجب القتل وم او زما نه  52توې، د کروز او بډیزلي په فکه زه ستا د منطق او د هغه پاکستاني مال

او زما په خوا کې دې لسهاو بی ګناه انسانان زما په وجه په استحماري او انتحاري عمل ووژل نو څنګه وشوه چې د جنرال 

 س نه كافر او نه د وژلو یم؟او  بجوه په امر زما سره دې درې ورځنۍ متارکه او اوربند وکړ او زه ستا له نظر کافر!؟

ټوپک د بل ټوپک او   نتیجه او پایله داچې دا جګړه تحمیلي او د پردو جګړه به که پرون هرڅه وه، وه به خو نن د بل جګړه ده.

  باید په حال راشو او د پردو ټوپک وغورځاوو او خپلو مینځو کې دښمن ته د عمل فرصت ورنکړو!  مونږ د پردو د الس آله یو.

د دښمن له السه باید د طالب  وسیع کار شوای وای او کار وشي.  دغې پایلې او منطقه ته باید په دوهم او درېم الس ستر پراخ او

مقام او ځای   وسله واخیستل شي او د آفغانستان په سیاسي ستیج کې د افغانستان ټولو واقعی سیاسي ځواکونو ته د هغوی طبعي

 خلک دي، زمینه سازي او ورکړل شي.د مشروع مرجع له الرې چې 

 

 پروني متحدین او ننني شریکانو ته باید وپوهول

 حده. او له خپلې بړستنې پښې مه اوږدوئ ! هل

 دا وطن د ټولو کور دی او هرچاته په کې مشرځای شته.

 خپل او د بل حق باید وپیژندل شي!
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 بل انتخاب یا بل ښه انتخاب او یا سلیم انتخاب نه دی.

 انتخاب د جنګ انتخاب دی. بل

 زمان ثابته کړه چې د نفې سیاست هیڅ چاته ښپایلې نه لري او آنتن نه ورکوي!

 ترهغه چې عدالت تأمین نه شي، سوله نه شي راتالی!

 د خیر سوله غواړي!  عقل  افغان اولس او سلیم

 د خیر سولې ته کار وجیبه ده!

 و من هللا التوفیق

 

 
 
 

 

 
 
 


