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  بســــــــــــــــــــــــــــــــــمل

 ٢٠١١ جوالی ٠٣

 

  کرزی له سولې سره وران دی
  

  !درنو لوستونکو

حامد کرزی دسولې اوثبات لوی دښمن ګڼل (يک ونننۍ ليکنه  مې دمخکينۍ ليکنې په تړاوليکم دھغې ليکنې سرل

  :په  تٻره ليکنه کې مې  تاسوته  داسې يادونه کړې  وه ) کيږي

 صورت کې بايددی له قدرته    په اوسولې  دښمن ګڼل کيږي، چې دثبات  لوی ثبات  او  دسولې  ځکه حامد کرزی(

 اړوند به زما   دې  په  دی ر کېــ خط هپ  ژوند سخت  ده دشو بيا نو    قدرته ګوښه شي کله، چې له ګوښه 

  ).راتلونکې ليکنې تاسو ته په مستند ډول قناعت درکړي

دوه مخيتوب اوتزلزل  څوبٻلګې تاسو ته  حامدکرزي  د د له وعدې سره سم غواړم لمړی  دسولې  په اړوند

 :وړاندې کړم 

م السم نه  پٻژاند دا، چې دبن  په کنفرانس حامدکرزی  دبن له يوطرفه کنفرانسه  مخکې  دګوتوپه  شمارکسانوھــ 

او ) يونس غيرقانوني(کې دکومومغرضوھيوادونو په  خوښه  د راتلونکومرموزو توطيو لپاره دی  په ګوډتيمور

ربانيانو ومنل  شودابه بلې ليکنې ته پرٻږدوخودومره اړينه ګڼم وليکم، چې که دحامدکرزي  په  ځای بل ھر څوک 

  .ای نه به  پښتانه  دومره ځپل کٻدل او نه به  دملي يوالي  پړي  دومره  شکٻدل ارګ  ته  وړل شوی و

لري  دده په واکمنۍکې په ملياردونوډالر کرزی  په واک ناست  دی خو واک ن يوه لسيزه پوره کيږي، چې حامدــ

وو کې  ولس ته  په داسې لمبه  شول، چې لوګی  يې ال چاونه ليد خوبياھم کرزی   په  ځينو غير مسؤالنه  وينا

  .عوام فرٻبي سره د ودان افغانستان  اوسوکالې سبا ډاډ ورکوي  

 په پيل کې به يې  ھغه  ددوی  په  اصطالح  نړيواله  ؟؟که حامدکرزي  په  رښتياسوله غوښتی  نو دخپلې واکمنيــ 

انس له  پرٻکړوڅخه  يې کم ټولنه  دخپلو کړو ژمنو عملي کٻدو ته  ھڅولې وه  څو دبن  د ناقص  اويوطرفه کنفر
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له کمه  ھيواد ته  دمحاجرينوستنٻدو د مطمينې لړۍ  ترڅنګ  ھغوی  ته ګټوري  بوختياوې  برابرې کړې  وای  

  خوله 

بده مرغه  کرزی ولس  ته  رښتين نه  دی نه يوازې له  ھيوادڅخه دبھرمحاجرينوپروا يې  ونه کړه، بلکې 

  :ينوغم  ونه  خوړمثألدھيوادپه دننه کې  يې الھم  دمحاجر

 دکرزي   غوږونوته  څٻرمه  دقمبر په  څلورالري کې زموږ مظلوم  ھلمندي کډوال کلونه کلونه  په  سره ژمي 

کې تر پالستيکونو الندې  شپې سبا کوي ددې مظلومو کډوالو ھغه  ماشومان ، چې دکرزي له قدرت سره يوځای  

 ښوونځي لري نه  ښوونکي نه جامي لري نه کتابچې خوھغه دنيا ته راغلي اوس لس کلن شوي دي ھغوی نه 

تښتٻدلي په سوړو کې پټ  جنګي جنايتکارن، چې  کابل او نورې سيمې  يې  په  وينو لړلې  وې  او بياامريکايانو 

ورباندې  لپاسه  زٻړ خوراکي  پاکټونه  وورول  نن  دکرزي  له  برکته  ميليونران   شول  عطأ نور خو پکې  

ردرھم  شوخو زموږ نورپه سلھاووزره افغان کډوال الدھيوادپه دننه کې دکډوالي تريخ  عمرتيروي  په ژړۍ  مليا

دښته کې له  شمال  اوځينو نوروسيمو څخه  د رابې ځايه  شويوکډوالو، په  خوست واليت او ډٻرونورو پښتني 

  .دۍ بٻلګې دي سيموکې  د بې ځايه شويوکورنيو اللھاند او در  په  در ژوند يې  ژون

بې ګناه پښتنې کډوالې کورنۍدخپلوخټينو غريبانه ٧٩الدين کالکې ء دتخارواليت  په  خواجه بھا؟؟دکرزي له شھامته

  .کورونو په  ځای  له  خپلو ګالليو ماشومانو سره  په  زندان کې دعمر دردوونکې ورځې شپې تٻروي 

رأبې تفاوتي ددې سبب  شوه، چې له سولې، سوکالي،  او دپورتنيو بٻلګو په اړونددحامدکرزي  بې کفايتي اوشعو

  .اړينو بوختياوو محرومو افغانانو زړونه  مات او له ناچاري  څخه وسله  واخلي 

حامدکرزی الپه چوکۍ سم سپور نه و، چې نړيوالو توطيه ګرو د ديموکراسي  په  پلمه لويه  جرګه  په لويه ــ 

  .ن يې  پکې مخکښان کړل، چې په يو ډالر د ورځې لس ځله ايمان  پلوري جرګه پسې  راوغوښته  او داسې ناکسا

داساسي قانون جوړولو دجرګې يو څوګډونوالو ديو وتلي ژورنالست  په ګډون  ما ته  داسې څه وويل، چې سړی 

 کې ورته  حيران  پاته  شي په  ھغو ورځوکې موږ ھم له  رسنيو څخه  جريان  تعقيباوه يوه ورځ   په  يومجلس

ناست  وم  له  بي بي سي  راديو څخه  مو دقانون جوړولوجريان  اورٻد خبرې  د پارلمان  او ولسمشر د 

صالحيتونو اوبيا دلويې څارنوالۍ په واک راڅرخٻدې مادمجلس ګډونوالو ته وويل، چې ددغومادو له  منلو به  په  

  اته وويل، چې ولې؟راتلونکې کې ډٻرې ستونځې  وزيږي  څنګ  ته ناست  دوست  مې  ر

ماويل  ځکه، چې ددې  مادوتصويب به  راتلونکوچنه بازيوته  ډګر  پرانيزي او ھغه  چنه بازۍ به بيا  د فسادلپاره 

  .دال سپکاوي او ډول  ډول ګډوډيوسبب  شي الر خالصه اوپه ھيواد کې به  د تپل شوې  ديموکراسي

 مووګورئ، پارلمان دسترې ؟؟ منزل  ونه  رسيدولسمشر دادې اوس يې تاسوټول  شاھدان ياست، چې کوږ بارتر

  .محکمې او څارنوالۍ ننداره  ھم  پخپله وکړئ  

  !درنو خويندواو وروڼو

ترکاڼي دبيزو کارنه  دی نظام  جوړونه   نه يوازې ساتٻري نه  ده،  بلکې نظامپالنه  ترنظام جوړونې ستونځمنه ده  

ا يې ټکسي وانان او رستورانچيان له جنګي جنايتکارانو سره  يوځای حامد کرزی  په  چترۍ کې  راښکته سو بي

دنظام  جوړونې  په  پلمه  تر ځان  راتاوکړل دا ادعا ھم کوي، چې موږ دنړيوالو لخوامشروعيت او مالتړ لرو نو 

دا دی اوس يې دلس کلن  نظام ننداره  پخپله  وکړئ  چې څومره يې ھيوادوران کړسوله  اوسوکالي  يې 

  ؟وموګړنګو نو  ته وغورځولهک
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حامدکرزي  په  دالسوکلونوکې د خپلوداړه مارو په الس  په  ملياردونوملياردونو پانګه له  ھيواد څخه بھر کړه ــ 

خو د ھيواد ددفاع لپاره يې يوه روپۍ ھم  سمه ونه لګوله  دکرزي له  السه  نن  زموږ  دپٻړيو پيړيو تاريخي ھيواد 

تان  په وړاندې  د دفاع  وس نه لري کرزی له  يوې  خواوايي  نړيوال له  موږ سره  دي له   شپٻته کلن  پاکس۶٣د

بلې خواموپه  خاوره  درګرده  راکٻټونه  راوريږي نه يې پخپله مخه نيوالی  شي اونه يې داخپل دروغجن نړيوال  

  .پروا لري 

يله کوله  چې ولي له موږ څخه دفاع نه کوي  وا نن  دکرزي  ھغه  ډنګر ددفاع وزير په  ژړا و له  نا ټوڅخه يې ګ

وا دا دی  دکرزي  ھغه  غښتلی نارينه   دا ښاغلی له ناټو څخه ګيلې کوي  خودا شعور ورسره نشته، چې کيدای  

شي دا ھر څه  دناټو دپالن له مخې  په مخ  روان وي  په  ھر صورت  داموضوع به بلې ليکنې ته  پرٻږدوخود 

خوالو لوی  مسؤل  ھمداحامد کرزی دی  څومره  چې اوبه  خړې وي  دی  پکې  ډٻرکبان  نيولی پورتنيو ټولو نا

  . شي 

 له حامد کرزي څخه  زموږ دغم لړلي ولس داھيله وه، چې ترھرڅه لمړی به جنګي جنايتکاران محکمې ته ــ

 جنګي جنايتکاران له عدلي راکش کړي خوکرزي نه يوازې دولس دا ھيله ترسره نه کړه بلکې  په ھغه پارلمان يې

  .تعقيب څخه معاف کړل  په کوم  پارلمان کې چې  پخپله جنګي جنايتکاران  الس بري وو

  کله  چې جنګي جنايتکارانو په  پارلمان  کې خپل  ځانونه  پخپله  معاف  وګڼل  نو له  واره  ځينو لويديځو رسنيو 

 څخه يو څو کسان  ګرديو ميزونو ته  راوبلل له  ھغې جملې د د دې جنايتکارانو د ال تشويق  په  موخه  له  دوی 

بي بي سي  راديو محقق  رابللی و زه ھم  په بحث کې شريک وم  ما د عيني  واقعيتونوله  مخې محقق  ښه 

ما دست باال داريم  شما درخارج  ھستيد از اينجاخبر (محکوم کړ له  ھغه سره بل منطق  نه و ما ته وايي، چې 

  ). نداريد

اوس نوتاسو وواياست، چې  ولې او د څه  لپاره  حامدکرزي  داڅيرونکي لٻوان  وساتل  واضع ده، چې دسولې د 

مخنوي لپاره  اوس  دادی ظاھرأدوستم ، محقق او ضيأګی دکرزي  پرخالف نوی ايتالف  جوړوي  خوزماپه  فکر 

  .ې ھمھلته شپه وي په حقيقت کې به کرزي ھم پسې والړ وي مانا چٻرې چې ښه وي دکرز

ددې  ترڅنګ  کرزي  په دالسوکلونوکې دملي مصلحت  په نوم جنګي جنايتکاران  دومره  ونازول، چې ځينې يې 

ھوار ) شيرپور(ھوائي کرښې لري، ځينو يې بانکونه لوټ کړل، دځينولپاره يې دافغان  وياړونو يوتاريخي مرکز 

 ھکتاره  دولتي ځمکې  ورکړې  ترڅوله  دې الرې  شتمن  شي، کړ، ځينو ته يې د شھرکونو په نوم  په  زرھاوو

  .غير منقوله  شتمني  په منقوله بدله او په دوبۍ اولويديځه نړۍ کې بانکونه  پرې وپړسوي 

 حامد کرزي  ددولتي مقامونواو بې شمٻره امتيازاتوتر څنګ  جنګي جنايتکارانو ته دشخصي امنيتي کمپنيو په ــ

 ھم ومنل دا داسې ملٻشې دي، چې دکرزي  په کيسه کې ال نه  دي عطأنور يې  په  شمال کې نوم دملٻشوتشکيالت

وډباوه  ھمدا ډول  امان هللا ګوزر خپلې  ) ثابت(که ياد مووي  پخپلو ملٻشو لوی  څارنوال ) جرئت(لري، دين محمد 

مظاھرچيانو په نوم  را بې مسؤليته  ملٻشي په شخصي جاموکې په  جميل کرزي  پسې ترپارلمان  پورې  د

  واخيستې اوغوږونه يې ورته ونيول  دې ته ورته نور بٻشمٻره غله  ورسولې بياجميل کرزي  خپلې خبرې  بٻرته

د ھيواد په  نوروسيموکې  د شخصي امنيتي کمپنيو په  نوم  ملٻشې لري  دمظلومانو په  مال او ناموس  بې  درٻغه 

تٻري کوي  ددغو ټولو ګلګلميريو تر څنګ  کرزي  په  شمال  کې  د اربکيو په نوم  داسې غير ضروري  

تشکيالت  رامينځ  ته کړل، چې د شمالي سيمو په  دودکې  ھيڅ  نه  وو ځکه  خو يې خلګ  اوس تر دووسپوږمو 

  .رسولي دي 
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دلته اړينه ګڼم وليکم، چې اربکي زموږ دھيوادپه جنوب  ختيځوسيموکې له پخواڅخه دود وودھغوی کليوالي 

  .نظاکتونه، اصول او اخالق  منل شوي او د درناوي وړ دي 

ږدې درۍ کاله مخکې  کله چې دنيواکګرو په عمدي بموريو کې زيات ولسي وګړي  په نښه شول نوما د اربکيو  ن

 ز کال  داګست  په شپاړسمه نٻټه مې دمونشن  ښارپه مرکز مارين  پالتڅ کې  ٢٠٠٨يوه طرحه برابره او په 

 اومټينګ کې ګډونوال  ته  بيان کړه زما يمې کليزې  دلمانځنې  په  الريون    ٨٩دګران افغانستان  د خپلواکي 

طرحه   په جرمني  اوپښتوژبو چاپ  شوې وه دمټينګ  په ګډونوالوووٻشل شوه مستند اسنادپه الس  لرم لويديځو 

  .رسنيو او ارګانونوھم  تر السه کړې وه 

 برابره شوې وه خو له  داربکيو په اړوند زما طرحه  دکليوالي اصولو  په  رڼا کې له يو څه ځانګړو شرايطو سره

بده مرغه ، چې له ھغې طرحې څخه شمالي ټلوالې  ياخوحامد کرزي سؤ استفاده وکړه  اود دوديزولويوجرګوپه  

ډول يې داربکيو درنې دندې اونوم  ته  ھم  زيان  واړاوخبره به  رالنډه او له  تاسوبه وپوښتم، چې  دکرزي لخوا 

  و که  دسولې مخنيوی؟دداسې کړنو ھدف سولې ته  ھرکلی دی ا

لکه  مخکې مې چې دولتي موقفونو ته  اشاره کړې  وه حامدکرزي  دامريکايي  الوتکو تر وزرو الندې زٻږٻدلي ــ 

چرګوړي نه يوازې په بې مسؤليتي سره پرھره چوکۍ سپاره کړل بلکې دفساد شين څراغ يې ھم ورته  روښان 

نه کوي حامد کرزي دفساد په ضد ډول ډول کميسيونونه  جوړ کړد  ھر چاچې  څه له وسه کٻدل يا کيږي صرفه 

کړل خو دملياردونوملياردونو له غلو څخه يې يو ھم  نه يوازې  په الس نه  دی  ورغلی بلکې  پخپله  حامد کرزی  

 صديق چکري  سره  په پاکستان کې مالقات  وکړ ؟؟چې ځان ولسمشر ھم بولي  د ميليونونو ډالرو له  غله  مجاھد

  .پکه  دا دې ال بله سپکه 

ميليونو ډالروله  بډواخيستلوسره سره بريالی  امريکاته وتښتٻد دکابل بانک دوه مشر ١٧دافغانستان  بانک مشر د

غله  نيول  شوي  خوکورنۍ يې  انګرٻزانو تر لندنه پورې ورسولې زما په غالب ګمان به په دې کې ھم چکري 

 بانک غله ھم دکوم لغم له الرې لندن  ته ورسيږي دوی که ورسيږي يانه الس لري  څو ورځې وروسته به  دکابل

خو د دوی نيونه به دکرزي په فاسده اداره  يوه زره اثر ھم ونه کړي دا ځکه  چې په  حقيقت کې کرزی دفساد 

مخه نيول نه غواړي  که  فسادورک شي بياخوولس  راضي کيږي  ولس  چې  راضي شي بيادسولې  راتګ 

  .کيږي کوم  څه  چي کرزی  خپله ورکه  پکې ويني باوري 

دحامدکرزي  بې ځايه کبر چې يوازي په پښتنو يې کوالی  شي ھم ددې سبب  شو، چې سوله  مخ  را وا نه  ــ 

ړوي  د بٻلګې په  ډول دوه کاله مخکې دلويې پکتيا يو څوقومي مشران  دکرزي  ليدلو ته  ورغلي  وو فضأ خورا 

ي يو مٻلمه کرزي  ته يو څه ويلي و، چې دلته يې يادول  نه  غواړم کرزي  بيا دومره بې  منطقه سړه وه په اخيرک

برخورد ور سره کړی و زه به  دځينوقومي  نظاکتونوله  مخې  ھغه  خبره دلته نه ليکم  په  و که  يوکلينر  ھم 

  .کوم  چاته  داسې خبره وکړي 

ارن  دی  ھغومره  ناپوه ھم دی ځکه خويې زموږ ھيواد دپاڼ او تاسوباوروکړئ  څومره، چې حامد کرزی  ډ

پړانګ ترمينځ  ودراوه لنډه دا، چې کرزي نه  يوازي لويې  پکتيا ته خير نه دی رسولی بلکې د ټاکنو په  موده  يې  

  .ورسره کړې  ژمنې  ھم  ترسره نه کړې 

ته  راغلل  خوخير وبه يې ليکم ھسې خو ھم  پکتيا وال واقعأ خوابدي دي  دلته مې يو څه غير ضروري  ذھن 

  خبره
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اوږده  شوه  ھغه  دا، چې  دکرزي  يو بوټپاک  دی  تاسو يې ھم پيژنئ دا ددولتي او امريکايي  ډرنامو 

ګوزارشونه  په ورځ کې  دوه درۍ  ويبپاڼوته ليږي  ھغه کس  زما ويبالګ  ته  دپکتياوال  په نوم  دکرزي په 

  مالتړ دومره  ټيټې

بصرې  راليږي ، چې  بس نوخدای دې سړی کړي  خودا ټولو ته مالومه ده چې کرزي له لويې پکتيا سره لوی ت

ظلم کړی  دی  دګرديز اوخوست  لويه الرپه  دالسو کلونوکې کرزي جوړه نه کړه کوم نورڅه  خاص يې ھم 

  دلويې پکتيا

 نو بيا به کوم ړوند پکتيا وال  دکرزي  په  څنګ لپاره نه  دي کړي  دمچلغو د بريښنا بند ال ھمداسې  پاته  دی 

  ؟زما په ضد دريږي

مقصد د ولس خپه کول، دفساد زياتول  دا ھغه  څه  دي، چي خلګ  غرونو ته  خٻژوي کوم څه  چي کرزی 

  .غواړي 

حامد کرزی بې له دې چې دخپلو خبرو او خپل ځان وزن  ته وګوري په دومره لوړو مورچلو ډزې کوي، چې  ــ 

 د ھلمند دنوزاد سړی نور ھم په  ځان بې باوره کوي دبٻلګې په ډول  دمی مياشتې په نويشتمه نٻټه ناټوخٻلو

له  څوارلس  تنکي ماشومان ووژل، لس  پنځلس کسان  يې نورزخميان کړل  سيمه کې  په  بازار   سالميولسوال

ولوپه  موخه البته  دخپلو بادارانوپه دې ظالمانه بموري څخه وروسته  ښاغلي کرزي  زموږ دمظلوم ولس دغول

  .دستورپخپلو بادارانو سخت لفظي ګوزارونه وکړل  پخوا به  يې نرمه غٻږ ورسره نيوه  دا ځل  ورته ببر شوی و

د   ته  دوی  به نو افغانان  ورکړي   دوام ھم د ملکي وګړو وژلوته   ناټو بيا چې که، وکړ   اعالن يکرز 

   . چلند کړی دی شاھد دی چې افغانانو له نيواکګرو سره څنګه  چې تاريخ  ده وويل،  نيواکګرو په سترګه ګوري

دکرزي دا ډزې لويديځوالو په  مسخره بدلې کړې  اودرويشت ورځې ال نه وې تٻرې چې په ھمدې  نوزاد 

اړوله   تنو ھلمندي  خويندو اووروڼو ته يې مرګ  ژوبله  و٢۶ولسواي ښکرورو بيابمونه  وورول  او زموږ 

  .خوښاغلي کرزي غوږونه مړه واچول ته وا ھيڅ  پٻښه  ھم نه  ده شوې 

کرزی  دا ځل له  خپلو ناکاموسالکارانو سره خورا مصروف  ښکاري دی ھڅه کوي ، چې د راروانې عنعنوی 

  کسان  لوې جرګې  تر پرانستلو پورې  يو څو ځلې  بيا ھوائي  ډزې  وکړي  او تر  څنګ  يې  يوشمٻر  بې ايمانه

عنعنوي جرګې  ته  دايران  په کڅوړو تطميع کړي  تر څوھم  دامريکايي اډو په اړوندزموږ دولس الس او پښې 

پرې وتړي، ھم د ارګ  په سوړه کې خپل عمر نورھم  پرې  اوږدکړي  د دې  تر څنګ  به کرزی  يو شمٻر 

  نورھيواد دښمن عناصر

تشکيالتو ورننباسي،  په  پارلمان کې  به  د پرديپالوموقف  نورھم قوي  داځل  دملي وفاق  په  نوم  په  ځينو نويو 

  .کړي څو دامريکايي اډو توطيه بې له کومې ستونځې ومني 

کرزی  داځل دعنعنوي لويې جرګې له الرې دمصري حسن  مبارک په  شان  تر ډٻرې مودې په  ارګ کې پاتې 

 .حاالت کړکٻچن  پاته او دسولې  راتګ ناممکين  شي کٻدل  غواړي  ځکه خو پخپلوارتجاعي اعمالوغواړي 

 که  حامد کرزی  واقعأ د سولې طرفدار وای  دجنګي جنايتکارانو په  ځای به يې دولس  اړخ  نيولی و خو ده نه ــ

د ولس اړخ  ونيو  نه يې  په ولس زړه وسوځٻدکه نور څه يې  په وس نه و استعفأ به يې کړې وه  داشغالګروپه  

کلنه ظالمانه بموري ، د لسګونو زروافغانانو په عام وژنه، دسپين فاسفورس لرونکو اويورانيوم لرونکو دالس 

بمونو په غورځونه  چې اوس  په  ھغو سيمو کې  معيوب  ماشومان  دنيا ته  راځي  بايد ولس يې ملی  پاڅون  ته  

  :را جګ کړی وای  نه دا، چې  دی  ډزې کوي وايي 
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  . چلند کړی دی چې افغانانو له نيواکګرو سره څنګه شاھد دی  تاريخ 

دخپلې ليکنې په ورستيو کرښو کې حامد کرزي  ته يوه انساني مشوره  ورکوم، چې له عوام  فرٻبي مخ واړوي 

له خپل کور، قام  او ولس  څخه  دې پيل کړي که  ولس يې خپل کړ خپل ژونداو بری   به  ھم خپل کړي که  نه  

  .ي  په  پرديو نازٻدل دخپل ځان وژل دي ھر څه به بايل

دکرزي لخواھغه موظف شوي بوټپاک ته دومره ليکم،که  داځل يې زماپه  ضدپه بدلونومونوتبصرې  په  اخٻرکې 

  .وليکلې کرزی به نور ھم  راباندي خراب کړي نور يې  خوښه خپله 

  !قدرمنو لوستونکو

ره نه  وه بايدتاسو ته  مې له  سولې سره دحامد کرزي بښنه  غواړم، چې ليکنه  راڅخه اوږده  شوه خو چا

  . کرزی له سولې سره وران دی ستونځې تشريح کړې وای ، چې ولې 

له  درنو ويبپاڼو چلوونکو څخه بيا ھم يوه دوستانه ھيله  کوم، چې زما ليکنه تبصرو ته وړاندې نه کړي  دا ځکه، 

 فرھنګ کچه خوراکښته ده ځينې کسان په بدلونومونو دمثبتو چې له بده مرغه  په افغانانو کې دزغم  اوسياسي

نيوکو او مشورو په  ځای  يوازې  توھين کوي  زه نه وايم ، چې څوک دې زماپه ليکنه نيوکه نه کوي ودې کړي 

خو پخپل نوم له خپل تصوير اورښتيني ايمل سره نه  داچې  په چادري کې په ماپسې خنجر ګرزوي  دانه  دنارينو 

  .دی نه دښځينووکار 

 له حوصلې څخه مو دزړه له تله مننه کوم

http://nakhtar.bloguna.tolafghan.com/posts/١٥٩٥٤  

  ستاسو بسمل

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


