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  امين بسمل

  ٢٠١١ اکتبر ٠٣

 

  دکرزي مرموزې ھڅې او افغانانو بې وسي
     

دوزخي ياپه بل عبارت جنجالي او )تجارتي(ارګ يوې نسبتأمحفوظې ګوښې ته جھادي تٻره اونۍحامدکرزي د

  .مشران  ورغوښتي وو

 صبغت هللا سوداګروجھادي  ، فھيم اوخليلييېمرستياالنو )حامدکرزي(دتجارانوپه  دې غونډه کې دخپل ځان مشر

وف ابراھيمي ، فضل الھادي ؤس عبدالرئير) غرغرې(دولسي جرګې محقق،، سيداحمدګيالنيپير ،سياف مجددي،

ملي   محمد اسماعيل، دپاچا   لوی دانرژي اواوبو وزارت )انيورشھر(نعمت هللا  ھدايت امين ارسال، ر،مسلميا

 ګډون کړی  دين محمد حاجيکرزي  بوټ  پاک د  او دادفرسپنتا، عبدالھادي ارغنديوال )توپکمار(سالکار امنيت 

  .و

تړون  په اسالم  پورتنيو ټٻکدارانوپه ياده غونډه کې لمړی  دخپل ټيټ  ژوند دپايښت لپاره  دامريکا ستراتيژيک  د

  .مړوسترګو منلی  اوبيايې دسولې خبرولپاره دافغان وسلوالومخاليفينو پرځای  پنجابيان  بھتر بللي دي 

داخوڅرګنده خبره ده، چې دافغانانو په الس کې نه دسولې واک شته او نه  دجګړې دا خبره ما بار بار په مختليفو 

  .راديو ګانو کې ھم کړې ده 

، چې دکور څښتن چې غلو يې الس اوپښې پرې تړلي  اوھلته کونج  ته يې غورځولی وي  زما لپاره دخندا وړ داده

  آيا ھغه برمته کس  به  ھم دمرکو او جرګو جوګه وي ؟

  او که وي نو بيا به دا جرګې دچا په ګټه  ختميږي ؟

  پاکستان نامشروع غوښتنې کرزی او ورڅخه  راتاو داړه ماران منلی شي؟ آيا د

ره ذملي ھويت  اوملي حاکميت يوه  ورسره مل جنګي جنايتکارانوته زموږ ملي ګټې، ې کرزي اوزه باورلرم، چ

لري له  ھمدې کبله کيدای شي دپاکستان  ټولې نامشروع غوښتنې ورسره ومني اوپاکستان په مقابل  نھم ارزښت 

ورسره مفت خورودمنلو   ي اودوھم ځل لپاره ورته  حالل کړي خو آيادکرز د) طالبان(کې افغان وسلوال مخاليفين 

  نه وي؟صوپه  صورت کې به  دکابل اداره  دتل لپاره له پاکستان څخه م
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لنګ واال او بې  ، دال خواره، تورلينګيدتعجب وړخو داده، چې زموږ  په  ھر توکم  پورې اړوند کسان  پنجابيان 

  .ولي ابدالي شمله په ځمکه  ھمته بولي خو کرزی بيا ھمدغو پنجابيانو ته  د

درۍ ګونوقواوو غړو په ځانګړو بھرنيو ھٻوادونو   ادارې دا خبره خو ال داده، چې دکرزي درسوأسفت بله  د

ځانونه پلورلي او له  ډٻرې  بې ھمتي اوس غواړي خپلې ښځې په  امريکايانو وساتي خوھغه په مقابل کې تور 

ه  په چا ځانونه خرڅوي نو آيااوس ھم تاسوپه کرزي  پنجابيان بياله  خپلوملي ګټو څخه يوګام  ھم  په  شا نه ځي ن

  ور څخه  چارپٻرولنډغرو کې افغاني ھمت او کم له کمه نارينتوب  وينئ؟ او

د توپ  دوه زره مرمۍ  په کونړمٻشتو ، نورستان  مٻشتو او ځينو نورو سٻمو  را پرٻوتې  خو دکرزي نرښځيان  

 ښکرور ھم  ورسره ګډ غوبل کوي کرزی يې اوس په ۴٨ٻښت ال ھمداسې په مړو سترګو ورته ګوري  اته څلو

  .شکريه باريکزۍ  راشل کوي واه واه دا دي اتالن سبا به دوی ته ھم مډالونه ورقطارکړي 

 بله  پوښتنه  مې داده که کرزی خٻل دغو دپاکستان نامشروع غوښتنې ومني دايران  نامشروع غوښتنې به څنګه 

  کوي؟

 وايم، چې  داد ګنج  قماربازان به  دايران  ظالمانه  غوښتنې ھم دخپل موقف ساتلوپه بدل کې ورسره ومني بيا ھم 

  خو زه به  دې ھٻواد دښمنو ته  ووايم ، چې آيا تاسو به څوکاله نور ژوندي ياست؟

   توان ولري؟ادارې  له  تاسو څخه  وروسته به  ستاسو خودخواه  او نازولي  اوالدونه  ديوې  ولسوالۍ  د

قھر شوی  نه  يو بل ته غوږ نيسو نه يو بل  زغمو  نن  د نړۍ ھر ) ج(لنډه داچې موږ افغانانوته  دخدای 

کمزوری  په موږ  زورور دی  ھر بدمخی  يې  په موږ زده کوي  له افغانستان څخه دجګړو او جنجالو ډګر جوړ 

  .کاران ورته خوښيږي شوی څومره چې ګډوډي وي ھغومره دنننۍ اداره جنګي جنايت

په  يوه  ليکنه کې  د کرزي  حالت      مياشتې  دمخه٣کرزی  له سولې سره  وران  دی  ترسرليک الندې  ما ال

  :تشريح کړی و تاسو يې په الندې لينک کې يو ځل بيا ھم لوستلی شئ 
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داچې کرزي يو ځل بيا په مرموزو ھڅو پيل کړی  اوله  پاکستان سره مخامخ خبرې غواړي  دادستميانو فرمايش 

دی تر څو دډٻورنډ کرغٻړنه کرښه له پاکستان سره ومني خوزه به  په لنډو ټکوکې کرزي اوستميانو ته يې داسې  

چې پنجابيان به نه په خيبر راضي کړئ نه په ماھيپرترټولو  ھم  په  راديو کې ورته وٻلي و،ووايم لکه  پخوا مې 

 خپل ھٻواد ضه  يو بل  ته  دوروري السونه  ورکړو،يبھتره الر زموږ ملي  يووالی دی  چې بايد بې له کوم تبع

  .پخپله وساتو او دھيڅچا نامشروع غوښتنې ونه منو

دې  پخپله  تر مينځ  وي  نوبيا)  طالبانو( لس کلنه جګړه  دامريکا او وسلوالومخاليفينوکه  په  رښتيا ھم د ا روانه

سره مخامخ خبرې وکړي ھغه ھم په داسې حال کې چې وسلوال مخالفين   )طالبانو(امريکا له وسلوالو مخاليفينو

  .دخبرواستقالليت ولري اودپاکستان له ھر ډول  اثرڅخه خوندي وي 

لپاره  دفتر پرانستل شي  په کوم ، چې امريکا ھم ھوکړه کړې ده  دا به ) طالبانو(لوالومخاليفينوکه په قطرکې د وس

يومھم  چانس دسولې  خبرو او راتګ  ته  برابر کړي بيابه يې وګورو ، چې څوک واک ته رسيږي او څه ډول 

  .چلن له خپل کنډرکنډر ھٻواد او ولس سره کوي 

داځکه،    تبصرو ته وړاندې نه کړي   کوم، چې زماليکنه   ھيله دوستانه يوه  څخه  له درنو افغان ويبپاڼوچلوونکو 

 اوسياسي فرھنګ کچه خوراکښته ده ځينې کسان په بدلونومونو دمثبتو   په افغانانو کې دزغم چې له بده مرغه 
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نه کوي ودې کړي زه نه وايم ، چې څوک دې زماپه ليکنه نيوکه   توھين کوي   يوازې   ځای   نيوکو او مشورو په

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

 .کار دی نه دښځينوو

  له حوصلې څخه مو دزړه له تله مننه کوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  


