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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  بسمل
 ٢٠١١ می ٣١
 

  زما په لعنتي چوکۍ يو بل شاه  شجاع کښٻنوئ دا
 
 
 

  
  حامد کرزي  سوله ځپلو ته وروستی خبرداری ورکړی دی

 
رمٻدلی، خپل  ولس  رټلی، دوړو او زړو مسخره  شوی  خوبيا ھم  په په  تٻرو لسو کلونو کې  په  شرمونو ش

افغان ولس تپل شوی کرزی اوس ھغه چاته وروستی خبرداری ورکوي، چې دنړۍ پرمخ يې ديوسترځواک الس 

  .اوپښې وروتړلې 

انګړي ھنر زما ھدف  دسوسياليزم يومحکم اومنسجم نظام دی کوم ، چې نړيوال امپرياليزم  په زور نه بلکې په ځ

  .سره ونړاوه 

امپرياليزم  په سرکې  يې بشر دښمنه امريکادومره ځان  ته غاره اوپه نخروګرزي، چې دشکمنوپه نوم  په  

  . زرھاوو بې ګناه انسانان  دنړۍ  په ګوټ ګوټ کې  دمرګي کندې ته ور اچوي 

ال حامدکرزی  اوس  دافغان ولس دامريکاپه  ځانګړي مکتب کې  روزل  شوی خپل پلرني ھيواد اوولس ته توره ب

دغولولو په موخه  په  ورٻښمنه  چپن کې له  امريکا سره  ډغرې وھي او وروستی خبرداری  ورکوي واوا چرګه  

  .په دې تنده شوروا

  !درنو لوستونکو

  :کٻدای شي تاسو ھم دا ټوکه يا کيسه اورٻدلې وي خو خير زه به يې يو ځل بيا درياده کړم 
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 کوم  موږک  دشرابو په بوتل ور ننوتلی  وکله  چې  راووت  نوښه  پوره نشه  شوی  وپه  دې وٻل يوه  ورځ 

  .په زوره وچومٻده  ناره يې کړه ، چې  ھله ژر پيشو را حاضره کړئ  چې حساب  ورسره وکړم   وخت کې

  .بس نو کرزی  ھم لکه  چې  په ترکمنستان کې په کوم بوتل موتل وربرابر شوی  

رت  خبره ډٻره نه اوږدوم نه کرزی  دخبرداري  وس اوصالحيت لري اونه  خوپه  داسې عوام فرٻبي په  ھر صو

خلګ  غولوالی  شي  اوس  وړوکي ماشومان ھم په دې  ښه  پوھٻږي  چې کرزی  ديوې نانځکې  رول  لوبوي  

 خپل ولس اوھيوادګټو ته نه  د بھرنيو ھيوادونودګټولپاره تپل شوي  دي  دوی  د) وزيران(له کرزي  را تاوماران 

  .دي ژمن  

که  دوی واقعأ دافغانستان  دسوکالي ھيله لرالی او دافغان ولس د روانو غميزو يوه  زره احساس ورسره وای نو 

  يوو خو به يې ھسې  يووړوکی غبرګون  ښووالی  و؟

  په لګٻدو سره ولې نه  دا ھيواد جوړ شو او نه ھم دسولې څرک ولګٻد؟دلسوکلونوپه تٻرٻدواودملياردونو ډالرو

  !پتمنو خويندو او وروڼو

ما تصميم نيولی وچې دکرزي  په  شان بې ارزښته  خلګوپه  اړوند به نورڅه نه ليکم خودھلمندد تنکيوماشومانو 

ننۍ ترخه ليکنه وليکم که  نه زه  ظالمانه  وژنې اړٻستم، چې  له خپل ھردم شھيد ولس سره دغمرازي په طرځ کې ن

  :يوازې کرزي  ته  دومره وايم ،چې خوله حامدکرزي سره کومه  شخصي دښمني  نه لرم  

 ــ  له  ھغې ورځې چې ته  يې دشاه شجاع په  ډول  په افغان ولس وتپلې داڅوم ځل دی چې ته دبٻګناھوافغانانود ١

 په اړوند شکايت کوې؟) عام وژنو(ظالمانه وژنو 

) ساري( ــ ولې ھر وخت ستا د شکايتونواوتمساحي اوښکوڅڅولو په بدل کې  ديومثبت اقدام  په ځای يوازې ٢

  وٻيل کيږي؟

   ــ دتٻروسلګونوعام وژنو په اړوند ستا دمسخريي کميسيونونو پلټنې او پرٻکړې په کومه خوا والوتې ؟٣

ی کوالی، چې له زرھاوو پٻښو څخه ديوې پٻښې ــ ھروخت  ھيت په ھيت پسې تاوګوماره  ولې يووھم ونه  شوا۴

  ھم سم سپيناوی وکړي ؟

 ــ په نورو پسې مه ګرزه دا تا ته خو دې خپل وس، دپرون او نن کردار سم درمالوم دی آيا زموږ دګران ۵

  اوتاريخي ھيواد ددې  دردٻدلي او کړٻدلي ولس د رھبري لياقت  په  دا خپل کمزوري ځان کې وينې ؟

ه  دالسوکلونوکې ديو رښتيني  پوځي ځواک په  ايجاد او ولسي مالتړ بريالی نه  شوې  نو بيا په کوم زور  ــ ته  پ۶

  خپل بادارته وروستی خبر داری  ورکوې؟

ــ ستا له نازلٻدوسره سم  په  دا يوه لسيزه  کې  په  لسګونه  زره بٻګناه افغانان  ووژل  شول  آيا په يادو عام  ٧

    شريک نه ګڼې؟وژنو کې ځان جرمي

ــ  ته که  د دې  ټولو نارواوو، ظلم اوستم مخه نه  شې نيوالی  آيا دومره  ھم نه  شې کوالی  چې  دا خپله  ټوپۍ  ٨

او چپنه  دې  ايکين بيري  ته په  ځمکه وولې او ورته  ووايې، چې نور بس دی دوروستي خبرداري  په ځای  

   .کښٻنوئدازما په لعنتي  چوکۍ يو بل شاه  شجاع 

  

  

  

  


