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 کرزیه د وړونو جواب لرې؟ 

 

دطالبانو دحکومت دامر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي تېره ورځ په بلخ کې په یوې 

غونډې کې دافغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی، دمخکني حکومت دملي مصالحې دعالي شورا مشر عبدهللا 

 .»لوی مجرمین« وبلل عبدهللا او دمشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار

کرزیه! که دي محکمې ته د لوی مجرم په نوم کش کړي ته به له ځانه څخه دفاع وکړالی سې؟ ستا پر ډېرو 

جرمونو خو موږ هم شاهدي ورکوالی سو، ته ړوند او کوڼ وې؟ تا نه لیدل او نه اورېدل چي د خیالي ښوونځیو،  

یسو په نوم په میلیونونو ډالر غال سول او ستا سترګه هم ونه  زده کوونکو، ښوونکو، خیالي سرتېرو او خیالي پول

د برق او بندوونو ډالر اسماعېل په بډه وهلې، کله چي لوی څارنوال محاکمه کوی تا شاهدي ورکړه چي    رپېدل،

 .هغه مجاهد اعظم دی هیڅ کله به غال ونه کړي

پر روغتونونه چي د ټول ولس اولین او اړین   په میلیونونو ډالر چي باید پر عمراني کارو لګېدلي وای، او یا

ضرورت دی لګېدلي وای، ستا د چپني او قراقلی په برکت د یو څو خاینو او افغانستان دښمنو پر مجللو قبرو 

 .باندي مصرف سولې

اېران او پاکستان ته دي د یو څو ډالرو په مقابل کي زموږ په کورنیو او فرهنګي ساحو کي د پراخي مداخلې  

ه مساعده کړې وه، تا رهین غوندي شخص پر اطالعاتو او کلتور وزارت باندي تپلی و، ته خپل د دغه  زمین

 خیانت او جنایت څخه دفاع کړالی سې؟  

 اوس دي څه حال دی؟ ملت هم ویني چي چیري دي راوستی او د څه کړاوونو سره دي الس او ګرېوان کړ؟ 

 وړونه دي څنګه دي؟   

 حال مال دي اخلي که یا؟ 

 ۰میلیونه افغانی خو ستا د چایو ال هم نه بسېدلې ۱۲د تقاعد معاش به یې نه وي در اضافه کړی؟ ځکه هغه  

 سپنتا به اوس هم شاهدي ورکړي چي تا د وطن سره خیانت نه دی کړی؟ که نه؟ 

لوم سرنوشت او راتلونکي سره مخ ته پوهېږې چي افغانستان تا او ستا غلو او فاسدو ملګرو د دغه تور او نامع

 ۰کړی
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تا فکر کوی چي امریکا به تل ستا ساتنه کوي او مفت ډالرونه به وهې، ویل به دي چي امریکا نه وزي، و دي   

 ۰لیدل چي د فیل په غوږ کي بیده وې، ستا په هیڅ شي سر نه خالصېدی

او راتلونکي نسلونه د خپلو ذلیلو او پستو کړنو   ستا د پاره تر ټولو شرافتمندانه کار به دا وي چي حقایق بیان کړې

څخه خبر کړې، داسي نه لکه سپنتا او خرم چي د ځانو څخه یې د میوند غازیان په خپلو کتابونو کي جوړ کړي 

 ۰وه

 همدا حالت هم درباندي لږ دی، تا د ټول ملت حق په خپله کورنی او په یو څو لنډغرو وخوړ، اوس ورکړه تاوان
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