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 دا ولسمشر دی  که په ټوکرۍ کې تړلې چرګه؟! تاسې او خدای

 
  
  

   بســــــــــــــــــــــــــــمل
  
  ٢٠١٠ـ١١ـ٢٠

  

  ياره لکه چې د خلګو شکونه په يقين بدل شول
  !رنو لوستونکود

ه تګ څخه  دوه  ورځې  ود ده  ل ه  سفردرلود ن ه مياشت کې  چين ت ارچ  پ ال م رزي  دسږ ک د ک ه  چې حام کل
اه سياسي کې چين په ««مخکې  ما ورته يوه داسې اړينه نسخه ليکلې وه  ه پن ا درښتيا چې واخل   »»شې پاچ

 :دھغې  نسخې ياليکنې په وروستۍ برخه کې داسې ليکل شوي و 

م وٻ  په حامدکرزي اصلي ماناداسې اوازي دي چې ته ھغه پخوانی کرزی نه يېد ږي يڅٻر يې تراشلی يې داھ ل کي
د د ھغه پخواني  اوالقاعده مشران پوړي طالب لوړ  نوروا اسامه  چې مال عمر، ګلبدين حکمتيار، ه  حام  کرزي پ

سته نوسياسي   په چين کې دې دي،اوس به مالوم شي که ګډون په امريکا کې بنديان اه واخي ه بياپن ه  پ تيا ھغ رښ
ې کرزی حامدکٻدای شي چې کوم بل تراشل شوی واوکه بٻرته ارګ ته راغلې ن کرزی يېحامدپخوانی  ه ي لکه دا ب
    .وايي خلګ چې

  :ھغه ټوله ليکنه په الندې لينک کې لوستالی شئ 
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ه دا ه چې پ و ٨په  ھر صورت   دا خو دمارچ  د مياشتې خبرې وې  اوس به  راشوله ھغه څخه رادې  خوا ت   ات

   :مياشتو کې  موږ دڅومرو ناخوالو شاھدان يو
  ــ زموږ په ولس څومره بدې ورځې راغلې؟

  ــ څومره وينې تويه شوې ؟
  ــ دکندھار دټول وژنې  او وحشي عملياتو څومره مالي او ځاني زيانونه واړول ؟

  ــ  څومره عزتونه لوټ شول ؟
  ــ څومره پښتانه د القاعده او طالب په پلمو دبې پيلوټو الوتکو ښکار شول؟

  ره اووټپورولسوالۍ کې څومره ملکي وګړي په ظالمانه بمباريوکې  په شھادت ورسٻدل؟ــ دکنړ واليت په پٻچد
  !زماھر دم شھيدو خويندو او وروڼو

الګې ودوړوم  تاسو  و م نه غواړم  د پورتنيو پوښتنو په ال نوره  توضيع او سپڼلوسره ستاسو په  ټپي  ټپي زړون
وخبره او کاره دي خ وره ښ ه پ ه ھرڅ رزی ت د ک وی حام ل ش س تپ ه ول وږ پ ې دا زم تنه دا ده  چ ه پوښ لوي

 زړه،عاطفه،سالم ماغزه، انسانيت ، نارينتوب ،شرم او حيا لري او که نه؟
  :منظورمې دا دی چې  تاسو دا الندې ليک ته ورشئ  څو دکرزي الپې پخپله وګورئ  

23028=article&66c=cat&article=mod?php.index/com.taand://http 
  !عــــــــــــــــزيــــــــــــــــــزانــــــــــــــــــو

ه ٨که  دتٻرو  اکنو پ ي اومغرضوتحميليي ټ  اتومياشتو مرګ  ژوبلې  اوټولې ناخوالې لکه  ولسي جرګې  ته  دجعل
  ناولي  اھداف))  خپلواک کميسون ؟؟((و رسوايۍ ھمدا راز  د ټاکنو د ھٻواد دښمن ستمي  جريان کې  درغلۍ ا

له ټولو پښتنو په تٻره بياد شمال له پښتنوسره سترې جفاوې اود ھرات په ټاکنو کې  د نا اليق مردارخوراوخدای 
اريخ بې شرمانه مداخلې او داسې نور که  اخوا ور پرٻږدو او)) شلغمې((دښمن اسماعيل   راشو  د افغان  ولس دت

ونې  ې وه اود ولس غول ا لکۍ پرسر اړول ې بي ۍ مخکې ي وه اون ه چې ي او نوی نسل  لوی  دښمن حامد کرزي ت
ل چې  ھڅه يې وکړه خو په  شپږمه ورځ  يې بيا خپل  بادار ته  ې وٻي ه وي ړه واچول او ورت ه م شرمٻدلي غوږون

وکوالی  شئ  ھم  د شپې چاپې ووھئ اوھم دورځې ھرڅه چې غواړئ  نه خورم  تاس. . . ما بد کړي بيا به داسې 
  ؟؟. . . ھغه کوالی شئ  اوس خوافغانستان  ګرد سره ستاسو دپالر ملک دۍ باالنو

  .نورمالومات په الندې لينک کې  تر السه کوالی شئ 
19-11-2010=date&22893=id?php.detail/org.larawbar//:http  

ه  سانيت پ م دان ې ھ و ي لنډه  داچې نور به  په اصلی او يا جعلي  کرزي دځان اوستاسو وخت نه نيسم  ځکه چې  ي
ا څومره  ګالن   الر نه  دي برابر دادی اوس داکل مرغ  لزبون  ته  تللی دناټو په غونډه کې به خدای  خبر چې  بي

ه تاسو و سان  دی ک االيق ان شيندي  باوروکړئ  چې دې بدمرغه  خوموږ  په شرمووشرمولوياره خوراسپک او ن
روان  شناس ياستئ نوپه دې الندې  تصويرکې  دکرزي اعمال اوکرداردده په  مړوسترګوکې له ورايه ليدالی شئ 

  .خالص کړي  ټ  څخهنورمو وخت نه نيسم هللا پاک دي موږ او تاسې ژر تر ژره له دې بال پرو

 
  
  
  
  
  
  

 


