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  1از  1 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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  ړه مارانو څخه څه غواړی؟ کرزی د جهادی دا
  

 ولسمشر حامد کرزي د يو لړ داړه مارو جهادي ېملی تلويزين يو رپوټ خپور کړچ      پدی ورستيو کی دافغانستان 
مشرانو سره ليدنه او کتنه درلودله او له دوی سره يې ديو لړ کورنيو او بهرنيو ستونځو او په اصطالح ملي همکارۍ په 

  .هکله خبرې اوترې او سال مشورې وکړي
 

 کرزي زمونږ د اخوان ځپلي ولس د رايو السته راوړلو لپاره د بشر پر دا ال د ټولو بشپړه په ياد دي، چې حامد خان
حقوقو د تيری کونکو پر خالف او همدارنګه د انتقالي عدالت د پلي کولو ډنډورې غږولې  او داسی يې ښودل، چې 

ر، د پردو خو له هغه ځايه چې جنايت کونکي، داړه ما. ګواګی د خلکو د دښمانانو سره به اتالفي حکومت نه جوړوي
الس پوڅي او ګوډاګيان هيڅ ډول ننګ، غيرت، شرم او حيا نلری او نه هم په خپل هوډ او ژمنه والړ وي، نو ومولېدل 
چې څرنګه د انتقالي عدالت د پلي کولو پرځای د جنګي جنايت کونکو عفوه او بخښنه وشوه، چې پدې درې لسيزو کی 

شهيدان او د اتو ميليونو نه ډير هيواد نه کډو  ته اړ کړل، او زموږ دګران يې ددې ټاټوبي له دوو ميليونونه زيات وګړي 
دخلکو په مال او ناموس يې تيری وکړ او د کار پوهانو متخصصيونو او له .  برخې يی په کنډ والو بدلې کړې٪٨٠هېواد 

او د ټولو وطن پلورونکو او . داړه مارۍ نه پاکو خلکو پرځای  يې د هيواد پلورو جنايت کونکو سره تړون او اتالف وکړ
حامد کرزي چې اتالفی حکومت مردود . جانيانو الس يې د خلکو په ننګ او ناموس باندې د تيری لپاره خالص پريښود

ګاڼه، د پيژندل شويو کرغيړنو څيرو لکه کريم خليلی، احمد ضيُا مسعود، قسيم فهيم، داکترعبد اهللا، ظابط اسمعيل، 
سره په ګډ کار پيل وکړ او زموږ دبی وزلو پرګنو په زورولو کی يی ... ق وردک، کريم خرم اوشهرستانی، دوستم، فارو

  .ددوی السونه ال نور آزاد پريښودل
 

د تير کال  د ديسمبر لسمه مو ال په ياد ده، چې د درې لسيزو خونړيو  جګړو د قربانيانو کورنيو د پاتې کسانو سره يې د 
  :وينا پر مهال ويلي وو

 
  ."غه جنايت کارانو محاکمې ته د را ښکلو توان نه لرم د خو زه د،پوهيږم چه په تاسی ظلم شوی"

په هر صورت کرزی دومره ناپوه او احمق هم ندی، چې د اتالفي حکومت په مانا  نه پوهيږي او دی په دی ښه پوهيده، 
، داړونکو مليشو او د تورمخو طالبانو د چې زمونږ زوريدلي خلک دروسيې د ګوډاګيانو، چنګيز صفته جهادي تنظيمونو

  .محاکمې غوښتونکي دي
 

د همدې حقيقت په نظر کې نيولو سره و، چې کرزی له ټول ټاکنو څخه مخکې سره لدی چې بادار يې له وړاندې  په 
اک ښکاره  ګوډاګی ونه بريښي او ځان خپلو٪١٠٠ارګ کی دده دټومبلو نيت او اراده لرله، خو ده بيا هم هڅه کوله، چې 

خو اوس چې بياهم د ټول ټاکنو وخت رارسېدلی او کرزی په دې خبره ښه پوهيږي، چې خلک يې نور په . ړي  ک
درواغجن هوډ او چل او ول نه تير وزي ، نو له همدې کبله يې دا ځل په ډاکه او بشپړه بيشرمی سره د جهادي جنايت 

السونه به د تل په شان د خلکو په مال، شرف، ننګ او ناموس کونکو لمنه ونيوله او هغو ته يې ډاډ ورکړ چه ددوی 
او ورته يې څرګنده کړه، چې د بې وزلو خلکو وژل ، دعامه شتمنيو لوټول، دنشَه . باندې د تيري لپاره خالص پرېږدي

هر . »د مور شيدې مو شه« ټوکو قاچاق، د خلکو او پر دولتی ځمکو خيټه اچول او هر راز خيانت او جنايت چې وي، 
هغه پدې هم ښه پو هيږی،  چې د دې . څه چه غواړی ويې کړی خو په راتلونکو  ټول ټاکنو کی له ما سره مرسته وکړی

. خاينينو او داړه مارو څخه هريو په يوې امريکايی او يا بلې بهرنۍ استخباراتي کړۍ پورې په زر ګونو اړيکو تړلی دی
په رښتيا هم  چه کله بادار خپل مزدور ته کرجن . انو زړونه هم ترالسه کړيپدی ډول به دی د چوپړانو له الرې د بادار

  .شي، نو بې وسه مريه ښکاره ده، چې بې له حده وارختا او ترور کيږی
 

  .بيشرمي او بې حيايي که څومره هم د حد او اندازې څخه ووځي، خو بيا هم دکرزی سپينې سترګۍ مخې ته سرڼی وهي
   
   


