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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  .را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريد خود خواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

 م٠١/٠٦/٢٠٠٩                                  ی يوسفزکا
 
 
 

 !بيا مکروب  تقويه کوي. . .   اواحدي ،ی کرزیاغل
 
يو بل سوچه مسلمان جهادي رهبر  او)جنبش ( رهبر کمونيسي وايي يو بدنامه جنې چی نن او د پرون تازه خبر دد

 نور رې  شم يوايي د سياسي کار پوهانو په اند ، اعالن  که کرزي په نناغلي د محقق هم خپل مالت (!!!)

ې  نېاکنيز ېاکل نوميالي هم د  اوسني اغلي له امله د يوړ جاړ  وار دمخه ، د روانو نامشروع  جودوې تر رارسې

 هم  په ېپل ېلډ ې نوررې يو شمايي ولډ شي، او همدا رې له خپلو نومانديو ورت او مالتهولسمشر کرزي په 

 ٠ي کرزي مال ور وتاغلي د ې کاکنوروانو 

 خسربابا یاغلاو ) احدي( مشرېلډ ېاو د افغان ملت په نوم د يو!!!) ارغنديوال خيلو  ( حزب اسالميوره هر ېچ

  ٠ ته  ور  رسولي ديګ کرزي تخراغلي د انونه یخو ال تر نورو هغو لوم)  النيې  (ېي

 تورن  ،ۀ ، لطيف پدرام ،رباني ،عطای شهنواز تیاغل ژر به رډې ايي ې کوي چهاډ دا په ار روان حالت د

 !!نيې ته په تمه کۍ  مړې غوې دسترخوان راتلوونکدليړې کرزي تر غواغلي هم د یالبزو یاغلاسماعيل او 

ې بيا همدغه پان ، ساديړ پاک زېين ږ زموې له بده مرغه چخو  سره به ې پدې بولي او وايي چون شه ې

 په دقيقوچالونو رې لوبه د شطرنج په وله  دا لواله  ې بيا سر نه خالصوي ، چې شي، خو پدړې وړې دلوالهشمالي 

 ٠په مخه بيايي

 : بابا واييخوشال

 کا اړ   ژې  ووژني  پخپله  هم   په  ما  باندې  مهم

 د د ې يې نشي ، يوازی او سورمخی بريالې کاکنوول وخت په  به هيی نوماندی ددوې چي پوره پوهيه لوال

 ٠ې چ ته کې را مخید همدا دوه خبرو په خاطر خپل نوماند  بس  ېقيقو چالونو له مخ

 ال سا شته ، او د افغانستان نقشه التر ې کلواله ې چيي والوته  وۍ او ني کندر خپل سياسي  هويت  یلوم

  ٠ مستحق ديو ونو د غې   په راتلوونکيو بدلونونو کولډ  ې  ده  او پدهړ والکر پر یاوسه د دو

 اغلي  مصلحت وروسته د ي په خاطر له  خپل منتياړ د ال پياوېلوال بيا د و غرې يو شمېلوال ، د ې دا چدويم

 ٠راتلوونکي ولسمشر کرزي سره بيا د جوال خوله  ونيوه 

 کرزي په اغلي د ان ې بيا نه يوازل داېلوالپه وينا پدغه تکتيک (!!)  همدغه دويم چال يا د امير صاحب شهيدپه

 پاره   لولهې ولس د ال زبور  ميکروب  د رنېد(!!)  له برکته يړ جاړ د کرزي د ناروا جوې بلک کیا ې کولستو

 ٠ کلونو جواز بيا تر السه کود پين

  لوبه ېرونکې يوه خطرناکه او وې مظلوم ولس په ضد داسول کرزي فقط دخپل نيمچه قدرت  د بقا په خاطر د اغلي

 ٠ کاري  ېنونکږ  بوېرډې ېي  ې پايلې چېپيل ک

 په حقيقي  لواله ولډ ې  او پديو ) لواله + یکرز(  یاغل هم  تيا لوبه په ر  ې که  راتلوونکه په توېلېد ب 

 مضر غوماشي به د هردم شهيد ولس  د ول شوي  ول راې کټ په چوکاېلوال د ې شي ، نو بويه چولواکه بيا هب



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب وشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، ن ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

م ١٩٩٢ بيا لکه د ې کلونو وروسته به ياکلو راتلوونکيو وين تر دا پې ، چيږه وينه را کاکلک وجود نه دومر وچ ،

 ٠يي نه سوې له هيچا ستررېکلونو په 

 ٠مينه لغته ده٠٠٠٠د :  وايي ې چدليې کرزي نه وي اوراغلي ايي

نور (!!)  ستر انقالبي مشر ږمو  زې اندړ وې لسيزې تقريبا درې چوريې ورډې که له پايلو ې  مينېتخې د  بږمو

 !   نتيجه د حفيظ اهللا امين د السه وليدهې مينې کچې بې  د خپلیمحمد ترک

 ٠ کيسه وههړغريب  رهبر  د برخليک ز ، خو د يوه خواردا

 او د ديې   پرې نور دا خام  سياست او خوشباوريانی کرزیاغل  ې هيله دا ده چږ زموی هم ال سري وخت داوس

  نوبيا  بايد پوه ٠يپر مخ  ) ناروا(  مصلحتي ې که همداسي،او دقيق فکر وکه بهې يوه شېاکروبو په ر تجروېت

 رم هم  ېاندړ پخپله مافيا تغذيه کوي  ،تل به دخپل تاريخ  او ولس په ونو کولډ پدا ې چې پر درهې برسېشي  چ

  ٠ هم رانيسيوانهېر تر ځ يوه ورېران به ي ياي همدغه سپين سترې هم کوي چې انتظار دېبې شې او دد٠وي 

  

 پای

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


