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  بسمل

٢١/٠١/١١  
  
  

  کرزی مسکو ته دڅه لپاره والړ؟
  
  

  
 

  
  

  .نغاره چيان خووايي حامدکرزی دسوداګريزو معاملواو نورو ښو مناسباتو دتامين په منظورمسکو ته تللی دی 
تنو  خو زه  فکر نه کوم  چې کرزي به  زموږ له  ملي ګټو څخه  ددفاع  استعداد ولري  اويا د روسانو د ناروا غوښ

  . داود خان  په ډول  دکريملين مٻز ورته وډبوي په وړاندې درښتيني اتل شھيدسردار محمد
ران  ان ولس  او ګ تاسو يې  ښه وينئ چې دحامد کرزي  په  نږدې لس کلنه دوره کې کوم ظلم او جفا وه چې  د افغ

  افغانستان  په  حق کې ونه  شول؟
  کومه بې عزتي او بې ننګي نه وه چې زموږ بٻګناه ولس ته ونه رسول شوه؟

دي  او حامد کرزي  دخپ لو ټولو نړيوالو متحدينو په  مالي توان  د افغان  وګړو د بوختيا لپاره کومې  اغٻزمنې  تولي
  علمي موسسې ودانې کړې  چې اوس به يې په  روسانو راشل کړي؟



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

دالت  دل، د ع ای کٻ ه ځ ای  پ ه  دمحاجرينوځ وپرٻکړو لک ه مھم رانس  ل ات  کنف ن  دتحميلي،ګوډاوم دکرزي دب حام
  نورو څخه  کومې پرٻکړې عملي کړې ؟تامينول او 

  دکرزي  په دوره کې په ملياردوملياردو ډالر په کوموموسيسوولګٻدل چې سبازموږ راروان نسل پرې ووياړي ؟
ـه  والړې   ه کوم سې  پ ره  پي ږي  دا دوم ږدۍ کې ترسره کي ه کٻ ي پ ډې  دجرمن لس کاله کيږي  چې دکرزي  غون

رې ودان  چې  د لويو غونډو، مھمو  جرګو او  االر کرزی  صاحب  پ ي   ت وی  دولت و ل نړيوالو سيمنارونو لپاره  ي
  نه کړ؟

  :ھمدا اوس مې يوه  دردوونکې کيسه  راياده  شوه
اډي  ښنا ګ ه  برٻ وی  وم  پ ل ش ه بل ډې  ت وې  غون ال  ي ر ک ل(تٻ انی  ناست  و ) رٻ ر څنګ  يوزوړالم ې ت ې م ک

ام وروسته له څوشٻبو چا ورته تيليفون وکړ دخبر ه  ځان  سره پ ل چې ل ه ووٻ و په جريان کې يې څو ځلې  ھغه  ت
  .کوه له  ځان سره پام کوه 

م  ستان ي ل چې دافغان له تيليفون څخه وزګار شو ما ته يې مخ  راواړاو  وٻل وبښه  ته  دکوم  ھٻواد يې ما ورته ووٻ
  .يفوني  خبرې راسره وکړې  وٻل  ډٻر ښه  ډٻر ښه زما زوی  په کندز کې سرتٻری دی  ھمدا اوس يې  تيل

  :دسړي  خبرې اوږدې شوې  دالرې په نيمايي کې راته وايي چې
و ځای  ل زوی سره  ي ه خپ م  ورشم  اول ر سره شي چې زه ھ ل کې ت ه کاب کاشکې دا ځل دالمپيا نړيوالې لوبې  پ

  .ليدو ترڅنګ  دنړيوالو سياليو ننداره ھم وکړم  دکابل
  !عـــــــــزيــــــــــــزانـــــــــــو

  نه پوھٻږم  تاسو ته  څه وليکم خوڅوشٻبې  مې په  داسترګوسترګوکې ورته وکتل  ھغه ھم حيران حيران راته کتل
  وٻل ولې نه غږٻږې ؟

  .ما وٻل دزوی دسر دعاوې دې کوه تر څو په کوم بل ملک کې دالمپيا نړيوالې لوبې ورسره وګورې  
    ھٻوادونه به پدې ونه توانيږي چې  افغانستان جوړ کړي ؟۴۴کر کوې چې دا وٻل ته ف

  .ما وٻل له جوړٻدو څخه يې ورتٻر کاشکې چې زموږ ھٻواد نور پسې وران نه کړي 
  وٻل ته دومره بدبين يې؟

اتو تصويرو زو عملي و جګړي نه  مې ما دځواب وٻيلو په ځای  له واره بکس ته الس کړ اودھردم  شھيد کندھار دھغ
  ))دکندھار عمليات به تصفيوي وي نه جګړيز(( وٻل  ور وښودل چې حامد کرزي 

ې  ا ي دل او بي ره ولي ې غرغ ونو ک ه  خاښ و پ وو ون ار دماتوش سته ان صويرونوکې ښاي ه ت ړي  پ ې دې س ه  چ کل
و پخ دې ن م دانګورو تاکونه لت پت ، کورونه نړٻدلي او دمظلومو کندھاريانو له اوښکو ډکې سترګې ولي ې ھ ه ي پل

  سترګې را ډکې شوې  وٻل زما زوی به ھم په دا ډول عملياتو کې برخه اخلي ؟
  .ستاسو زوی مجبور دی چې په دې تپل شوې پردۍ جګړه کې  برخه واخلي ما وٻل

  وٻل دا جګړه به  څومره دوام وکړي ؟
  .ماوٻل څومره چې بھرنيان وغواړي 

 .ف  دځينو بھرنيانو ساده ګي او دحامد کرزي  مداري ګيري ده دا له درده ډکه کيسه نوره نه اوږدوم  زما ھد
  :اوس راځم  دکرزي  سفر ته 

ه ١ اتو څخ ه غرام ړې ل ه دجګ ه ډول ب اني  پ وي ، درب ترګه  ورپ وا س وا اخ ې دا خ رملين ک ه ک ه پ رزی ب ـ ک  ـ
  .ورتٻرشي 

  . ــ نوې ولسي جرګې ته به  دتھران او مسکو اجنټان ټول ورسره ومني ٢
  .افغانستان دسياسي نظام دال تضعيف او خپلې چوکۍ ددوام لپاره به  چلونه ورڅخه زده کړي   ــ د٣
ه ۴ رې ون ه ت ر ب ه السليک کړي چې ھيڅ  خي دې تړونون ې فاي ــ زموږ دولس دغولولولپاره به يو شمٻرداسې  ب

  .وينئ 
  .  ھم السليک کړي   ــ د شمال ملٻشو دتجھيز لپاره به  دملي اردوپه نوم  دوسلواوڅرخکوتړونونه۵
  . ــ له مسکو او تھران څخه به ځان يو ځل بيا ډاډه او د نورو کڅوړو غم به ھم وخوري ۶
 ــ کابل  ته چې  راوګرزي  به بيا دده  پټاکې وګورئ  چې څه  وايي لنډه  داچې پخپله  ټوله  مداري ګري  سره ٧

ان به دا ځل  بياد مصلحت اوملي وفاق په پلمه زموږ  په ولس  ی او روسی پارلم وی ايران اران اون جنګي جنايتک
  .وتپي 

  خالق تعالی دې موږ ژر ترې خالص کړي 
  امين يا ربالعلمين

  
  
  


