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                                                                                                               ۲۰۱۵جون  ۰۵                                                                                                   خان مستونګ                    

 کرزی ګاللی کې منځ په کرزی کوچنی کرزی لوی
 

پخواني ولسمشر ښاغلی حامد کرزی چې د واک په وروستیو کې 
یې په خلکو کې د امریکا پر خالف په سنګر نیولو ډېر محبوبیت 
ترالسه کړی و، اوس هغه پخوانی ملي زعیم نه، بلکې یو عقده 
مند انسان دی چې ټوله ورځ یې لکه د بې کارې ښځې، په دعوو 

 او لستوڼو غورځولو تېرېږي.
 

داسې ښکارېږي چې پر ده د خدای پاک هغه لویي نه لورېده، او 
غوښتل یې چې همداسې یې وړوکی کړي. نن د حامد کرزي او 

مجید قرار سره مخامخ دي. هغه قرار چې خلک یې قراری بولي د کرزي ځواب وایي او کرزی په تبلیغاتي جګړه 
 ورسره اخته دی. دې ته وایي خدای شرمول.

کرزي مخالفت هم داسې نه و، لکه خلکو چې فکر کاوه. تر څو چې د بش واکمني وه، کرزی د  له امریکا سره د
امریکا معشوق او امریکا د کرزي معشوقه وه. د کرزي کورنۍ د بش او ډک چیني له ډلې سره قراردادي اړیکې 

کې د امریکا اپوزیسیون درلودې. کله چې اوباما راغی، د بش ډله په امریکا کې او د کرزي حکومت په افغانستان 
 شو.

 
زه د اشرف غني مالتړی نه یم، او نه مې د عین او غین حکومت خوښېږي خو چې د کرزي وړکوالي، لجاجت او 

 لېونتوب ته وګورم، هماغه د عین او غین حکومت هم د شرافت ټوټه را ته ښکاره شي.
 

چېرته ژوند اختیار کړي. ملي شخصیت  هلکه د هر ملک ولسمشر چې ټاکنې وبایلي یا یې وخت پوره شي په عزت
شي. د نوي حکومت همکاري کوي. د خپل ملت قدر کوي، او ملت یې هم قدر کوي. داسې نه د چې له چوکۍ څخه 
د جال کېدلو په درېیمه ورځ کچکول غاړې ته واچوي او په پردیو هېوادونو د جاسوسۍ په دروېزه را سر شي. کله 

حکومت ما ته ځای نه را کوي، کله چین ته منډه کړي، څه دي، وال یو څه پیسې مې هند ته منډه کړه. څه دي، زما 
 په کار دي، سیاسي حرکت کوم.

 
 کله هلته د غلو ډله په ځان را ټوله کړه، توطیې جوړوه، کله دلته.

 
ولسمشر کرزی چې اوس یې خلک د نسمشر کرزي بولي د کار لپاره دیارلس کاله وخت درلود. نه یې جنګ وکړ، 
نه یې سوله وکړه. نه یې آبادي وکړه، نه یې بربادي وکړه. کرۍ ورځ به یې د چرسو د چلم ترڅنګ، د چاپلوسانو 
په حلقه کې ناست و. یو یې د اروزګان جان محمدخان پیدا کړی و چې په ارګ کې به یې په لرګو د چایو چایجوش 

و یې هېوادمل نومی موندلی و چې وروسته خلکو دموله او بیا به یې د ارګ دېلوالونو ته په بیاتي سنت وهل، ی
 هېواد غل کړ.
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اوس وایي دیارلس کاله کم و، زه یو څه نور وخت هم غواړم. وایي زره ملیارده ډالره کم ول، یو څه دې نور هم 
افغانستان ته راشي. وایي یو سل او نهه څلوېښت زره مړي کم شوي دي، یو څه دې نور هم وشي. وایي یو ملیارد 

لره له کابل بانکه کم غال شوي، یو څه دې نور هم غال شي. وایي د کال څلور سوه ملیونه ډالره د دفاع وزارت په ډا
قراردادونو کې کم غال شوي، یو څو زره ملیونه دې نور هم غال شي. وایي دوه زره قومي مشران کم ترور شوي، 

ره پاکستان کمه نیولې ده، یو څه دې نوره هم را یو څو زره دې نور هم ترور شي. وایي یو نیم سل کلومټره خاو
څخه ونیسي. وایي دری کاله پر کونړ کم راکټونه و ورېدل، یو څه دې نورهم را و اوري. وایي دری ملیونه پښتانه 

 ماشومان کم بې تعلیمه دي، یو څو دې نور هم پاتې شي.
 

 حات ورته ښکارېږي. نور وخت غواړي.خالصه، د کرزي ال ارمان نه دی ختلی. دیارلس کاله فساد عین اصال
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