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 ۵۰/۵3/۳۵13           سرتورملنگ

 د کرزی صاحب عجوالنه پریکړی

جمهور د کرزی صاحب د بن په کنفرانس کی د مصلحتونو او سازشونو په اساس د افغانستان  له کومی ورځی چی

ی ئی تر خپلو او د ټـټول ملت ګ دمصلحتونه پاللی او د افغانستان  وی تر نن ورځی پوری ئیاکل شپه حیث ټ رئیس

 .تر ټولو فاسد هیواد دهپه کچه د نړی  نن ورځ افغانستانده چی  همدی کړنو له املهد دی  وستانو تر ګټو قربان کړید

تجربه نه  څد کار هی ئی شو چی په دولتی چارو کی و ټاکل یسئحال کی د افغانستان جمهور ری کرزی صاحب په داس
د کرزی  پاکستان ته والړ. بیا وروسته په تیښته او ارو د وزارت مرستیال ووچارجه شتی د خوده یوازی دوه میادرل

که د کرزی  .پشتونوالی ووصاحب ست مقام ته ورساوو هغه د کرزی ی امتیاز چی هغه ئی د جمهوری ریاصاحب لو
و د سفانه هغه هیڅ داسی کار و نکړ چی نن ورځ موږ اأو ته په تیرو کلونو کی و ګورو متتآړنو او اجراصاحب ک

صاحب داسی خلک د ځان مرستیاالن او لوړ پوړی چارواکی و ټاکل چی  . کرزیافغانستان ولس ورباندی وویاړو
امتیازات  په لیکو کی و دریږی. د دولت ټول نووتفاو هغه ئی مجبور کړل چی د مخال هغوی په لوی الس پښتانه و ځپل

قوی د  افغنستان ، جنګی جنایتکارانو او هغو کسانو ته په الس کی ورکړل چی د هغو له السه دئی د غلو، داړه مارانو
االن کړل. د ملګرو ملتو د تل ئی د شخصی مال په توګه چور اواو د اردو ټول تجهیزات او وسای دو دړی وړی شوهار

کرزی صاحب له  ه وینو و رنګاوو.او د اویا زره بیګناه کابلیانو پ کنډواله سولی پالن ئی شنډ او د کابل ښکلی ښار ئی
د پخوانیو جنګی ډلو  بس هرڅه چی ه،درلودتجربه نه او هوډ نه کو سره د خدمت ځانه کوم ابتکار یا د هیواد او خل

ه سهامی شرکت نئی عملی کول. کرزی صاحب د دولت  مشرانو او په خاص ډول  د نظار شورا لنډه غرو ویل هغه
 ئی کړی وو. په کی هغه چا ته ورکړه شوه چی ډیری وسلی ئی درلودی او ډیر چور او جنایات  جوړ کړ او لویه ونډه

 
بیوګرافی کی لیکل شوی چی هغه عالی تحصیالت په هند کی د حقوقو په څانګه کی کړی دی زه  په د کرزی صاحب

ځکه  سساتو نه می زړه تور شی ؤم ووایم د هندوستان له ټولو علمیچی د هغه کړنو او سیاست ته ګورم نو که رښتیا 
او دښمنان مو  یوک دپو هیږو چی زموږ د هیواد دوستان څسیاسی رهبر ده چی مو ږ نه صاحب داسی یو  کرزی

صاحب د بی کفایته اداری او د جګړه  وک دی. په داسی حال کی چی زموږ د هیواد د ټولو بدبختیوعوامل د کرزیڅ
 د پاکستان او ایران الس و هنی دی ولی بیا هم کرزی صاحب هغه خپل دوستان بولی.کی  نګپه څ تموجودید مارو 

نو  یخلک وژل کیږ زموږ په هیواد کی که د یوه ماشوم نه هم پوښتنه وکړی چی دا جګړه ولی روانه ده او دلته ولی
ان د السوهنو د السه ده، مګرم د بی کفایتی او د پاکستان او ایرځواب در کړی چی دا د کرزی صاحب  هرومرو به 

د  ،ل، جنرال او رهبر القاب ورکړی دیرمان، مارشاالنو ته د قهغلو سرخیدو او نګی جنایتکارانکرزی صاحب ج
څه ډول یو رهبر هغه  د ته د ځګر ټوته او ایران ته ورور هیواد وائی اوس نو تاسی قضاوت وکړی چی اپاکستان هیو

په هندوستان کی تخصص اخیستی وی  زه فکر کوم چی کرزی صاحب شاید د کمسیونونو د جوړولو په څانګه کی. ده
که د نړی بل  .پریکړو په هکله هم څوک خبر نشول ټاکی ولی حتی د یوه کمسیون د ونهه ورځ کمسیون ځکه هغه هر

و پر پاور ت دولتمن هیوادونه او ستر جنګی سهر هیواد ته داسی امکانات برابر شوی وای چی د نړی تر څلویښتو زیا
و اد په هر لحاظ د نړی له پر مختللو هیوادبه هغه هیو ستو سره هلته موجود وای نو نن ورځد دومره زیاتو مالی مر

په لسو  دوهم نړیوال جنګ نه وروسته چی کله یو څو محدودو دولتونو د جرمنی سره مرستی شروع کړی د  خه وو.څ
پنځه ښپیتو کلو جرمنی د نړی په  وینو چی پس له ځان متکی شو او موږ نن ورکلونو کی د جرمنی هیواد په خپل ځ

ډالرو ږ د هیواد سره د آتیا ملیاردو ی زموت اعتراف کوی چزموږ د مالیی وزارستر قوت ده. کچه دریم اقتصادی 
دا چی نوری په سلهاو ملیارده ډالر په نظامی بخش  دی، ن دولت ته ورکړل شویمرسته شوی خو یوازی نیمی ئی د افغا

د داسی  ا به شو یوازی آتیا ملیارده ډالروتهر، هغه ځانته خبره دهلګیدلی  او هلته هم ډیرو افغانانو ورڅخه ګټه اخیستی 
مکی پراختیا ئی هم د یوه کوجنی هیوا په اندازه وی که صادقانه کار ملیونه او د ځ 3۵د لپاره چی نفوس یو کوچنی هیوا
هیواد نه تنها آباد او ه سوی باندی مصرف شوی وای نو حتماٌ به دا دا پیسی د خلکو د هوسائی او په زړشوی وای او 

دا هر  بدبختانه زمینه برابره شوی وه. ولی جوړ او خلکو ته به د کارئی هم زیر بنائی تاسیسات به  سمسور وو بلکی
 ،و شرماوو ه کچهپه ځای افغانستان د نړی پ یڅه په اوبو الهو شول او کرزی صاحب د افغانستان د آبادی او نیکمرغ

و کی د یوی ګولی دوډی د پیداکولو په طمعه دنهنګانو خوراک ی زموږ خوار وطنوال په بحرونداسی ورځ به نه وی چ
کرزی صاحب او د ده انډیواالن  هر یو د  ولی، نه وی ځړول شویاو یا هم د ایران د طاغوتی رژیم په دارونو 

 الرو خاوندان شول.نو ډملیونو
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به پیش شی( نوبیا د خپلو ټولو ه دا هم معلومه نه ده چی څحق نلری)کرزی صاحب چی پوهیږی بل ځلی د انتخابیدو 

ناکامیو پړه په خارجی قواو آچوی او وائی چی د خارجی قواو وتل به د افغانانو لپاره د نوروز ورځ او د جشن ورځ 
وائی چی موږ خارجی قواو ته ضرورت لرو ځکه که دوی ووځی نو شاید دلته یو ځل بیا خپل  وی خو بله ورځ بیا

 منځی جګړه شروع شی.
قواوو وتل به هغه وخت د افغانانو لپاره د نوروز و رځ وه چی د خلکو سره دا اطمینان موجود وای چی  د خارجی

او نور  کړی چی اوس ټول په خپل ځان بسیا یو هکلونو کی د موږ لپاره دومره خدمتون 1۳کرزی صاحب په خپلو

خلک اوس  وتلو ته دوه کاله پاته دی اماوره ولی برعکس ال تر اوسه د خارجی قواوو پ .خارجی مرستو ته اړتیا نلرو

ور نښی او نښانی ال پخوا امالتو کار بار سوړ او د غال او چزموږ ملی تجار خپلی پیسی باسی د مع .ال پریشانه دی

یاد دی چی کله آمریکا غوښتل په  حتی د کابل په ښار کی د خلکو آمنیت خراب شوی ده. زما په دی،  شروع شوی

ی او والیتونو ته به تلی ه ښار حمله وکړی نو هره ورځ به په سلهاو کورنی د کابل له ښاره کډه کیدپ طالبانو او د کابل

ریدل بلکی هغو پو هیدل چی د طالبانو له ماتی وروسته به پخوانی د غلو ډلی او جنګی یله بمباریو نه و امریکاهغوی د 

له او همغه ه غه خطر کی واچوی. اوس هم همغراشی او د دوی مال او ناموس به پ جنایت کاران بیا کابل ته

دغلو ډلی  ن یو چی همدغه ئو او وسلو سمبال شوی دی مطمسیښه په پ او د هغه وخت په پرتله دوجنایتکاران ټول موج

ه او تاالن شی. موږ ټول پ لکو هر څه لوټلمبی بلی کړی او یو ځل به بیا د خه ښار کی د اور به یو ځل بیا د کابل پ

و ډلو غړی دی چی اوس ئی او د جنایت کار ییږو چی زموږ اردو ملی اردو نه ده همغه پخوانی لنډه غرو هدی پ

چی یوازی ارګ ی مو په یاد دی کال د جوزا د آتمی نیټی پیښ ۳۵۵۰ امریکائی پطلنونه او کرمچونه آغوستی دی. د

ړل چور شول. دا مصنوعی اردو ت نه ا چی وپاته وو نور ئی ټول کابل ونیول او خلکو له ډاره دکانونه تړل او هغه چ

همدا اوس د مرکزی دولت تر کنترول الندی نه ده او هر قوماندان د خپل رهبر تر قومانده الندی ده. آیا کرزی صاحب 

د اسمعیل خان د سال توزیع کیدل او د  ان او بامیانو په قول اردو چلیږی؟ویالی شی چی دهغه آمر د مزار، شبرغ

 دی؟ ل د کرزی تر کنترول الندیمبالوملیشو س

شی نو شاید سمدستی د عربی امارتو د بحر په وسته که کرزی صاحب د چوکی نه تیربلی د خارجی قواوو له وتلو ور

آرام ژوند په تکلیف شی د توپونو د بارتو له دود او غږ نه له دی چی رته شن ولمانځی او پیو ته الړ شی او جغاړه ماڼ

 لس کلن یاران دومره سر مایه لری چی د هغو لسم نسل را تلونکی اوالده ئی هم نشی تماموالی. هغه او د هغه ،وکړی

بیګناه کسان ووژل شول نو کرزی صاحب سمدستی  هنفر ۹دبمباریو په نتچه کی په والیت کی  ړه موده مخکی د کنڅ

نګه په یوه بله پیښه کی د وردګو آمر وکړ چی نور څوک نشی کوالی د خارجی قواو نه د بمبارد غوښتنه وکړی همدار

په والیت کی څو نفره بیګناه کسان ووژل شول چی بیا کرزی صاحب آمر ورکړ چی سمدستی دی په دوو هفتو کی د 

 وردګو والیت نه خارجی قواوی ووځی.

ی موږ به مه ولتر اوسه په قطعی توګه نه ده معلو چا وژلی او ولی ئی وژلی دا چی په وردګو والیت کی بیګناه خلک 

ه تنها په څو واری داسی کارونه کړی دی نو وبایانو وژلی دی ځکه هغو څمریکای مستو کاادا و منو چی داکسان 

افغانستان کی بلکی په عراق کی ئی ډیر شرمونکی اعمال سر ته رسولی او د هلمند عام وژنه ئی بله نمونه ده خو خبره 

ی له وردګو ووځی خو حتماٌ ځکه خارجی قواوی چ مشکل حلوالی شیداده چی آیا د خارجی قواو وتل له وردګو څخه 

کنر، پکتیکا یا بل والیت ته ځی او هلته به بیا همداسی خلک وژنی بل داچی د خارجی قواو له وتلو  به یا پکتیا،

به د خلکو  و د امریکایانو په شانراځی ا پنجابی ډلیرا منځ شی خو حتماٌ به هلته  وروسته به په وردګو کی کوم حالت

منیت وساتی همدا بیګاه شپه د وردګو د والیتی شورا ااردو د دی توان نلری چی دوردګو  پریکوی ځکه زموږ سرونه

سره به د وردګو والیت او د کابل له وتلو  رئیس وویل چی دولتی قواوی د وردګو آمنیت نشی ساتلی او د خارجی قواو

 منیتی وضعه خرابه شی.ا

که هغه کورنی چی د دوی اقارب او او په هیڅ ډول د بښلو وړ نه ده ځ ناه کسانو وژل جنایت دهزه پوهیږم چی د بیګ

دوستان وژل شوی په هیڅ ډول هغوی نشی هیروالی او نه موږ د هغو درد او غم مجسم کوالی شو خو که چیری همدا 

اه کسانو وژل د بیګن  وهیږو چیوژنه زموږ په کورنی کی وشی او زموږ خپلوان او دوستان ووژل شی نو بیا هلته پ

 .ومره دردناکه دهڅاو  څومره لوی جنایت ده
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ه سترګو ټولی هغه ترخی خاطری په یاد او ځینی می پ خو هغه متل ده چی وائی د باران څخه ناوی ته مه کینه. زما

 و(. دخلکمزاری نشتهه واسطه سر ته رسیدلی) یوازی احمد شاه مسعود او کومی چی د همدی اوسنیو واکمنانو پلیدلی 

ندول، ژوندی په کنترونو کی ، د ژوندیو کسانو په خولو کی بولی کول، د مثانی بدمړو رقص په سرونو میخ ټکوهل،

 ،اتل او په ډلییزه توګه تجاوز کول، دښڅو دسینو پریکول، د ښځو والدت ته کتل او په هره پوسته کی د ښځو سسوځول

د توپونو او راکټونو په ، د کورنی د غړو تر مخ په ښځو تجاوز کول ښځو وړلونو نه د نجونو او میړوښو دکور

محاکمه کړی وای او له قدرت نه  انچیری کرزی صاحب همدغه جنایت کار که .او نور واسطه د خلکو عام وژنه 

یاست په کار ولی ایستلی وای نو نن به موږ د امریکایانو او نورو خارجی قواوو نه په کلکه غوښتی وو چی نور مو نه 

، یهود او خلک دا دعاوی کوی چی خدایا  هندوزه په دی عقدیده یم چی خدای ناخواسته یو ځل بیا به د کابل  متاسفانه

 نصارا راولی خو موږ د دی جنایت کارانو له شره خالص کړی.

احکام صادر کړی او  کرزی صاحب باید د یوه رهبر او مشر په توګه عجوالنه پریکړی و نکړی او مخکی له دی چی

و درجنه مشاورینو سره مشوره دقیق سوچ و کړی او بیا له خپلو څ یا مطبوعاتی کنفرانس دایر کړی باید لمړی خپله

باید پوه شو چی زموږ شرقی او غربی ګاونډیان زموږ ورکی او  . موږه تصمیم ونیسیچی څه ووائی او څ وکړی

ه مریکا مالتړ تا د تباهی ته ناست او د خارجی قواو د وتلو د نیټی ورځی حسابوی نو په داسی شرایطو کی موږ

په دی تړون کی داسی مادو ته ځای ورکړ  ،تړون السلیک شی یمریکا سره نظاماضرورت لرو او ژر تر ژر باید د 

او د هر خارجی تجاوز په مقابل کی زموږ مالتړ  قواوی زموږ د سرحداتو ساتنه وکړی مریکائیاچی په آینده کی شی 

مخه ونیسی هر هغه  لته د کودتاګانو او خپل منځی جګړواو زموږ نه دفاع وکړی، همدارنګه خارجی قواوی باید د

مرکزی دولت اوامرو ته غاړه مجبور کړی چی د  و ځپی اویا ئی دی ته منی  قوماندان چی د مرکزی دولت اوامر نه

. موږ باید د خپلو نیمګړتیاو او بی کفایتی مسئولیت د نورو په غاړه وا نه چوه او هغه اشتباهات مو چی په تیرو کیږدی

نه باید وروستی چانس چانسونه مو د السه ورکړل ولی د دی  لسو کلونو کی کړی په آینده کی تکرار نکړو. ډیر طالئی

 .خپل ولس او هیواد په ګټه سمه استفاده وکړو د

 په درنښت

 
 


