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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

                  ۲۸۲۲/  ۸۰/  ۲۵                                                          سرلوڅ مردازی

 د نظارشورا فرمانونه د کرزي په قلم
 اطاعت د اوالمر ځکه نه کړم

 خلیفه د زماني په زړه کافر دی

 رحمان بابا

 

وتوغاوه  (حقیقت کې فرمان) پریکړه لیکګڼه  ۲۲۱خپل د نظارشورا څو ورځې مخکې د احمدشا مسعود ټولنې په نوم 

 .مینو مراسمو سره ولمانځل شيلسم تلین ورځ دې د دولت لخوا په ځانګړو او پرت ویل کیږي د مسعود کې هچې هغ

پر کرزي حقیقت کې وړاندیځ نه بلکې . خوپه بڼه بیانیږي وړاندیځیوه کرزي ته د  او رسنیو کې په ښکاره دا پریکړه لیک

سترګګونو سره د خپلو څو او ښکته پورته کولو  د چپنې په له ځنډهیب باید کرزی یي دی چې نفرما باندې صادر شوی

( دی چې غواړي )کرزی کړي اووړاندیځ  نظارشورا چېرمان واړوي او افغانانو ته وځلوي معاملو په فابریکه کې په ف

غوښتنه ومني بلکې هغې ته د دولتي فرمان دوی  دیوازې  یووالي ته په درناوۍ سره نهوروڼو قومونو حقونو او ملي  د

  ثیت ورکړي! یح

کرزي خپل فرمان کې لس کسیځه ډلګۍ وټاکله چې پیل یي د ملي دفاع په وزیر ستر جنرال رحیم وردګ او پای یي د 

ه کې په جګړره بیا د ملي دفاع وزیر وردګ به ی. دا ډلګۍ په تیږيپه مشر ښاغلي زرین انځور بشپړ ملي راډیو تلویزیون

کارونو په ل افغانستان د جګړې سترې او مهمې چارې څنګته کوي خو د احمدشا مسعود د تلین چارې په دده د ید ښک

د تلین د مراسمو په  خو زرین انځور به هم د غلو د مشر او ملي درغلګرنورو غړو پسې بال د ډلګۍ . سرکې ځای لري

  !رخه اخلي او خپلې اوښکې به تویويویرنه کې ب په ورځ به د تلین چمتووالي کې انرژي لګوي او

د ملي  ته ډیو په ایښودلو او ویرنیو سره  د نظارشورا مشرتابهید ګالنو د ګ د مسعود پر قبر هم به ټیم نور ښاغليد کرزي 

، د نیشه توکو ، ښادۍیو د بل په غم دوی کله چې ښۍوافغانانو ته  غواړي ټیمونه په دې توګه دا. یووالي مظاهره کوي

، خیر خیرت ، هر څه سمو او افغانانوکې هیڅ ستونځه نشتهالندې  په قومون؛ شریک او متحد دي قاچاق او سوداګرۍ کې

    .  او دا ټول د دوی برکت دی او وطن ګل ګلزار دی

، هیڅکله به یي ولس ته ت المال څونه پیسې لګیږيبه یي د بیکې  دې مراسمو په تیارۍ او روسته بیا په ننداره  دا چې د

 .رپوټ ورنکړل شي او تل به دا شان لګښتونه له ولس څخه پټ ساتل کیږي

د ځنګله د ځناورو پشان د افغانانو په ستونو  او جهادي ــ مافیایي ډلګۍ یي کرزيچې نږدې لس کلونه پوره کیږي دا دی 

و کې ټول هغه رو لسو کلونیپه ت دې مافیایي ډلګۍ ! ویني زبیښي افغانانوې کړي او لکه د ژورو پشان د منګلي ښخ

  .ي وو یو په بل پسې له منځه یووړل، افغانانو ته په الس ورکړفرصتونه چې نړیوالو

افغانان  ۲۲۱یوازې وړمه ورځ . نوي ابعاد نیسيالجګړه چې هره ورځ په سلګونو افغانان د نیستۍ ګړنګ ته ټېل وهي 

  .ښو کې ووژل شولیلو پیالبیپه بې د جګړ

د مسعود تلین په  کرزی او مافیایي ډله یي، چې بحران او ناورین د ټولني په ورځني ژوند بدل شوی په داسې حاالتو کې

یي و اوباوره کړي  د حق او عدالت په اړه نور هم بې، افغانان سپک کړينور هم افغانان  غواړي دولتي لمانځلو سره

 . ډاروي

   !له افغانانو او نړیوالو ورک کړيد جنایتونو پل خپل په داسې نندارو سره جهادي ــ مافیایي ډله غواړي 

 ! اد او افغان ملت ته یي څه کړی دیدلته په دې بحث نه کیږي چې احمدشا مسعود څوک او هیو

. له افغاني لیکوالو نیولې تر بهرنیو لیکوالو پورې ټول په دې نظر ډکې دي د کتابونو بوجۍ رید مسعود د خیانتونو په شم

لپاره چې واک  . نوموړي د یو موټي او خپلواک افغانستان پر ځای د لوی خراسانچې مسعود افغانستان ته ژمن نه و دی

افغانستان د افغانانو لپاره نه  ود. مسعجګړه کولههلې ځلې او ، ختیځه برخه ويیي  او اوسني افغانستان به به یي تهران

غوښت بلکې غوښتل یي افغانان د ایران او تاجیکستان تر جغ الندې راولي او افغانستان پر ایرانیانو او تاجیکستان 

 !وپلوري

هم چې د ولسي جرګې د ( دی سنیو فرمان او ځینو بیا حکم ښکلیځینو ر)د کرزي دوهم فرمان یا حکم همدارنګه 

د پټو معاملو له  ،، سترې محکمې او لویي څارنوالۍ د پریکړو په پایله کې یي له مجبورۍ کړیاستازو د نیوکوناراضو 

 .د تبر الستی شو کبله د نظارشورا د موخو د پلیتابه لپاره

حقه ، ستره محکمه او د ولسې جرګې ناراضه او برد او ډارن حکم سره لویه څارنوالۍ، ناڅرګندې پیچليکرزي پخپل 

 !ازي د ټولنې پر وړاندې خندني کړلاست



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

که د . په چوکاټ کې عمل وکړي واک  هر اورګان باید د خپل وظیفوي: » وایي یس سید رحیمئد کابل استیناف محکمې ر

ي کوالی او دا حق هم نه لري چې د قضا شنه  ،اوسني غړي ټولټاکنو خپلواک کمیسیون دی او که د ولسي جرګې

 «.شې خبرې وبوليهغسي ت وګني او هغهپریکړې بابیزه 

خو نظار شورا د مال معنوي په الس  .باید ولسې جرګې ته تللی وای د ولس استازي تنه ۲۲د محکمې د پریکړې له مخې 

 .تنه ومنل ۹نه او په سبایي یوازې ت ۲۸، په شپه تنه ۲۲تنه روسته  ۲۱بیا  ۰۸م کې لومړي ګا

د کرزي ټیم په دې خوشحاله دي چې خان صاحب ورته ......  ړې په ځواب کېدې پریک نظارشورا د معنوي په خوله د د

پریکړه یوه  د کرزی دغه ماولسمشر اوباسیامک هیروی ویلي چې  د کرزی د ویندوی دفتر یوه غړي : »ویلي دي

 « .ګڼل دیولسواکۍ څخه مالتړ کوونکی عمل  باتورانه او له

           .ه کړي او ټولو ځانونه د ارګ په څمڅه کې خوندې کړي دیکومه بله د پاموړ خبره نه دتر اوسه د کرزي ټیم 

 .رانغاړي یي د خپلو ملي ګټو او په نړیوالو چوکاټونو کې ، هغویاوباما او یا د لویدیځ هر بل مشر چې څه وایي ولسمشر

ننه معامله او بیا د ولسمشر اوباما او یا بل  دې ګټو په زیان په هیواد کې د . دملي ګټې لرو ږ دلته خپل هیواد کېمو

پر ځای بله جفا او ختا ګڼل  ، افغان ملت سره د یوې جفا او ختارولیدې معاملې ت ولسمشر او فرعون تر نوم الندې د

  .کیږي

په صفا  د افغانانو په بدبختۍ او د هیواد په سپکاوۍ کې شریک نه وي نو بیاشورا له ټیم سره کرزی او ټیم یي که د نظار

د داسې ختاګانو پړه  په یوازې ځان نه بربنډوي چې نظارشورا او نور جهادي ـ مافیایي کړۍته  ولي افغان ملت ټکو کې

  .پر غاړه لري

بحران او اوسني د افغانستان د  سره په ګډه ،هادي او مافیایي کړۍپیر نور ج، کرزي ټیم او له دې دواړ راچاد نظارشورا

که داسې نه وي د کرزي ټیم ولې ددغو ډاکوانو او خاینینو څخه ځان نه راجالکوي او د دوی پر . کورني المل دي ناورین

 ! الو لمن نه نیسيوداځای د نورو هیو

 پای

 

 :اخځونه

 ــ ځینې بریښناپاڼې

     

  

               

 

   

 

 

 

 

                                               

 
 


