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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  بســــــــــــــــــــــمل

 ٢٠١٣ جنوری ١٠

  

  ښه به وي چې ټول امريکايي سرتيري ووزي
  

  ».داری بزبخرغم ن«په دري ژبه کې يو متل دی وايي، 

  .موڅارويوڅخه دي چې نه يې خپل څښتن ورڅخه ارام لري اونه يې دڅښتن ګاونډيان وزې له ھغوشيطانواونارا

دوزوڅښتن المخ اخوانه وي اړولی چې وزې  يې دسترګوپه رپ کې  دميوه لرونکوونوپوستکي يادپالٻزو وٻرې دانګې 

  .داری بزبخرغم نوانګې اوخپل څښتن په غم واړوي ځکه پورتنی متل په ځای دی چې 

ه تٻره بيادپښـتنوځانګړتياوې دادي چې ښه مٻلمه پال اوعزتمن خلګ دي خومٻلـمه بايدخپل ځان او حدپٻژندلی دافغانانوپ

  .وي

مٻلمانه کلونه کلونه په چانه اړوي حتاکه دچاسکني ترورزي يادمامازامن  ھم بې له کومې ستونځې له دوو دريو اونيو 

ړي ورسره سرګردان وي دريم داچې کليـوال ټول پسې څخه زيات پاته شي اول خوپخپله بدښکاري دوھم دکـورغ

  .ګوري اوډول ډول پوښتنې ورته پيداکيږي

 دداسې نابللومٻلمونوترمخ په پراشوت کې راکوزکړشوچې نه خوافغـانان وو، نه يې دا "ښاغلی حامدکرزی"زموږ 

ل  ھغه اخالق، کورنۍ تربيــه رنګونه افغانانوته ورته وو، نه دافغانانوپه فرھنګ خبروو اونه يې په کيسه کې شو

  .اونورڅه خويې ال اخواپرٻږدئ

دغوراغلونابللواويرغلګروامريکايي پوځيانوديوې لسيزې په تٻرٻدوسره زموږ دولس له وژلواوکړولوڅخه ور اخواخپله 

  .پوځي اوکورنۍ روزنه  په ډٻرکيبر سره داټولې نړۍ ته وښوده

 کول،  په طالب مړوبولې ن سوځونه،أی،څوڅوځلې دقران عظيم الشزموږددودنوپه تٻره بياداسالمي مقدساتوسپکاو

تنوبې ګناھوافغانانودټولوژنې اوسوځونې نه ھٻرٻدونکي ١٧کلي کې د )ادزنګي آب ( زنګاوات ولسـوالۍ په پنجواييد

  .جنايت له ھغودردوونکوبٻلګوڅخه دي چې په افغان تاريخ کې به تل په زخمي توروليکلي پاته وي

ايي پوځيانوله السـه په افغـــان ولس يوه داسې ناوړه اداره وتپل شوه چې په نړۍ کې يې دبدنامي لمړی دھمدغوامريک

  .مقام ترالسه اوديموکراسي يې په شرمووشرموله 

ھمدغوپوځيانوپه ګران افغانسـتان کې  يوه داسې ککړه ديموکراسي  پلې کړه چې ھم زموږ دودونو ته پکې زيان 

  :يدوته دبٻلګې په ډولواووښت اوھم زموږعقا
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ن پاک ختم روان وخو ترڅنګ يې آدتٻرې روژې مبارکې په اووه ويشتمه دوزيرمحمداکبرخان په جومات کې دقر

  .جمھوريت داطالعاتواوکولتور وزير مخدوم رھين دسلماجانې کنسرت  ته ځان ړپاوه؟؟دافغانستان داسالمي 

ې دومره ليکم چې دسپينې ماڼۍ نورې بٻلګې يې ھم شــته خوپه ليکلـويې ستاسوارزښـتناک وخت نه نيسم يواز

واکمنانودسپتمبرديوولسمې په پلمـــه زموږدھٻواداوسيمې داشغال په موخه دلس ګونوزرو پوځيانوپه مخ کې دوھم ببرک 

  :په الندې ډول په افغان ولس نازل کړ) حامدکرزی(کارمل 

  

اواساسي قانون دجوړٻدوپه پلمه دافغاني لويوجرګواھميت  ډٻرکم کړبيايې ديوې له ھرڅه لمړی يې  دلنډمحاله دورې 

  . پردۍ اوبلمنګې ديموکراسي پلي کولولپاره دټاکنوپه پلمه دولس ذھنيت داخوااخواواړاو

  .ددوودوروولسي جرګواوولسمشريزوټاکنوله جعلکاريواورسواييوڅخه خوھيڅوک ھم سترګې نه شي پټوالی 

ښــانه ده چې ټاکنې ولې ، دڅـه اوچالپاره ھغه ھم بيا په داسې ډول ترسره شوې چې په لوی الس د  موږ ته داھم  رو

ځينولپاره پاڼې ونه رسٻدې په چاټاکنيزې حوزې کمې يابندې کړل شوې خو ځينوته ھم حوزې زياتې شوې ھم يې 

  .يتي خنډونه جوړکړل شولوخت زيات ورکړاوھم يې اضافه پاڼې پسې ورولٻږلې خونوروته په مسنوعي ډول امن

يه قوې په مرسته  ائيه اوقضئاجرا داټولې ګلکارۍ دھمدغوراغللونابللوپه الس وشوې ترڅوديوې مزدورې مقننه،

زکال ٢٠١۴ وايي چې کٻدای شي وروســته له "ښاغلی اوباما"دراتلونکې لپاره ددوی په ګټه تړونونه ومني خونن  

  !!ګوډ بای ګوډبای نه ږدو واوا څخه يوسرتٻری ھم په افغانستان کې پرې

  !درنو خويندو اووروڼو

ليت دی دا کور په ودی ددې کورنجات او جوړول زموږ ټولوګډ مسـؤ کور ګډ قومونو وروڼو افغانستان زموږ دټولو

السپوڅونه جوړيږي نه بـچ کيږي ځکه خوله اخــالقي اوحقوقي  اړخه  دحامدکرزي اداره دکوم  تړون  صالحيت له 

  .وم چاسره نه لري چې دھغوترمطلق اثرالندې وي داسې ک

دکابل اداره پرديو راوستې دپرديوپه خدمت کې ده اودپرديوله خواتمويليږي نوپه کوم زور به پرديو ته شرطونه 

  وړاندي کړي؟
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ۍ دحامدکرزي داټوله اداره چې  راواخلئ دامريکايوچپړاسي ته کوم شرط نه شي ايښـودالی  څه ماناخوالدسپينې ماڼ

  .واکمنانوته

لنډه يې داچې سپينه ماڼۍ نازونه اوچنه بازي کوي ترڅوله يوې خودنړيوالـوذھنونه مغشوش اوله بلې خواکرزي ته پلمه 

  .په الس وراودخپلې خوښې تړونونه  پرې ومني امريکابه ھيڅکله ھم دومره په ساده ګي زموږ سيــمه پرې نه ږدي

                                       ٢٠١٣ــ٠١ــ٠٩

  

  

 

 


