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  بســـــــــــــــــــــــمل

         ٢٠١٠ـ٠٨ـ٠٧
 
 

  
  

 زما مظلوم ولسه خدای به دې ساتينه×× کرزي صيب بيا الپې شروع کړې 
  

  !درنو لوستونکو
ا ال څه دانن ورځ  چې کومې   ه السه  څخه کوي م و ل ي کمپني اد ښاغلی کرزی  د خصوصي امنيت ارې او فري ن

ورو  و خٻټ ه  خپل ې ل باندې درۍ کاله  دمخه  په افغان  ويبپاڼو کې  ورته ليکلي و خو له  بده مرغه  چې کرزی  ب
  :سالکارانو څخه دبل چا غږ نه اوري ھمدا اوس  يو ځل بيا ورته ليکم چې 

  نه به دا ارګ وي نه به ستا کاڼه غوږونه××  وخت به تٻروي ارمان به وکړې
  !!کرزی صاحب

اکنو کې   و ټولټ ه لمړني بسمل له تايا له کوم بل چا سره ھيڅ  ډول شخصي ستونځه نه لري  کله چې افغان ولس  پ
ايږي تا ته زړه درکړ ماھم  دخپل مظلوم  ولس لپاره ستامرستې  ته تياری وښود دا جريان په نننۍ ليکنه  کې نه ځ

خو دومره  تاسو ته ليکم چې له لمړنيو ټاکنو څخه وروسته  ستا ھر ګام دولس او ملي ګټو پر خالف  و ځکه خو 
ي  ارانواو مل وجنګي  جنايتک ه منل ه تاڅخه تاوشوو، تات ه مې ل دم اوت ې ودرٻ ه څنګ ک ل ولس پ م  دخپ ا ھ زه بي

اره  خاينينو ته ورپرٻښودې،  تا په نامشروع مصلحتونو پيل ښتيا لپ ان ولس دوي  وکړ ما ھم  دحق، حقيقت  او افغ
م   ښتانه ليکواالن  ک ا پ دخپل سر په بيه  په ليکنو او فريادونو البته  دا داسې وخت و چې زموږ  افغان  په تٻره بي
م پ ا ھ ه م ه ليدل کٻدل چې ستا دناوړې ، له فساد څخه ډکې او پوډري ادارې  پر خالف ليکنې وکړي له ھمدې کبل

ه  ه ن وړ وښود شي ک و کميت  ل خپل نوم او ھم مې په مختلفو مستعارو نومونو ليکنې کولې تر څو دافغان ليکوال
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ه  ۍ ليکن ه ننن له ماسره خو   کومه  دوٻرې خبره نه وه چې مستعارنومونه مې کارول  اوکه وٻرٻدی نوبيابه مې پ
دۍ کې خپل پخوانی مستعار نوم نه بربنډاوه دادی تر اوسه خوکرزی ه ګ درت  پ اران ال د ق ه او ستا ي   صاحب  ت

ه  )ج(ناست ياست  مانا زه  بې له خدای ه، ديوڅوشٻبو لوب وه ازموين ه ي د مات څخه له کوم بل چاوٻره نه لرم داژون
  .غوندې ښکاري اوبس  

اد وي  د غٻس ه ي درمنو لوستونکوته ب ي  له  ھغومستعارونومونوڅخه زمايو مستعارنوم  غٻسی يا غشی وچې ق
ډول سره يوه ليکنه کړې وه خو    تر سرليک الندې  په الندې))كابل كه دمارانوكڅوړه؟((په نوم  ماستاسولپاره د

اره مو  ارمان  چې  تاسو وروسته له  څه باندې  دريو کلونو څخه  راويښ اودخصوصي امنيتي کمپنيودبندښت لپ
ې کړئ ځکه چې يوخو ه شي چې ترسره ي اورمې ن أ استا( مالوتړله  خوب وده را ازمودن خط ل داچې ) زم اوب

ستان   ران  افغان وږ ګ ر څوزم ه  شوې  ت نځ ت اره رامي دو لپ داټولې روانې ناخوالې  په لوی الس د جګړې د اوږدٻ
  .راڅخه لوټ او په سپٻره دښته مو پرٻږدي 

  
  غٻســـــــــــــــــــــی

                                                   ٢٠٠٧ـ٠۶ـ١٣
  

 كابل كه دمارانوكڅوړه؟
  

  نه دچاله السه دمارانوكڅوړه شوه؟ٻوادپالزمٻ دگران ھ
  !خوږولوستونكو

ل كېدل چٻ واورېله خول عليشــا پكتيا وال  د  ېزكٻراديوپه گردي م   دازاديېم نن  ه ې په كاب ات٨۵ ل  ېڅخه زي
  .اړه لري   کومې چې  په شمالي ټلوالې  پورې شــخصي امنيتي كمپنۍ وجود لريھغه 
ه ېښٻ پ جرميې  ډٻرې   داكمپنۍ له سپكو بيا تر درندووسلو ھرڅه لري  په كابـل ښاركې ھم زياته كړه چيېدا  لك

  .اجيران ترسره کوي   دھمدغوكمپنيوې ډول ځورون  ډولې  اونورېتښتون ري،ٻغال، جنسي ت قتل،
ه ه دپکتيا وال دخبرو له اورٻدوسره  مې له واره  دکرزي  تش په نام اتو پوليسو ت وډو او م ي اردو؟؟ او دا ګ   مل

  پام شو  چې اخٻر دغو ته يې  د څه لپاره تشکيالت  جوړ اودريشي ګانې ور اغوستې دي؟؟
  :ېيل چٻو  ېراغله اووم راٻښ  لويه  يوه ته   ې خولېاول خوم

ه ھغولس ته  رسيږي  ستا له السه ھرڅه وران شه داېكرزيه كورد ه  کرمی د چې ورځېل ه ې ت رانس ل ن  کنف ب
  الرې  را نازل شوې  دا ده له پنځو کلو څخه ور اوړي  داتا کوم کار دولس او ھٻواد په خير وکړ؟

ان چي عزت،ېته خوپه خپله سوړه ننوتى ي وټيږي ھيڅ زړه دېستي يٻھستي اون  دابھرمظلوم ا ورځ ل ه رڼ  ې پ
  د؟ٻونه سوځې پر

  !؟ وهې كړې وسلېنه بٻ داپالزم كمهله  نه شواى كوالى تاخوبه كم څه دې كه نور
  .شو كورلوټ  پياوړي او قھرمان وزير؟؟ دفاع رحيم  د  په رڼا ورځ ېدلي و چٻ ھم اورېر كال مٻت

  .نوچې ستا دوزٻر کور  په رڼا ورځ لوټيږي  دا د بې وسه او مظلومو ھٻوادوالو خو دې هللا پاک مل شي 
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ورګ عبدهللا  خٻلوغب او؟؟ يونس قانوني، فھيمښه مو په ياد دي چې  ه ل ن دپریپ وډلٻ الس دب رخالف دغل ړو پ  ېك
ړپه امر ) ديګچيني( دبوش  مرستيال  ل راښكته ك ه ې  ځکه  خو اوس په شھيد كاب ه دخلگوكورون ه  پ او عزتون

   .لوټيږيرڼا ورځ 
يم غلو هدفھ وټ او  ل راى ل ھزاده س ه اول  ش رنن ورځدا ده  ھرڅ ورېت ه، و دخوارانواومظلې پ مانوځورون

   .ر ترسره كويٻنيو معمولي چارو په څځ د ور اومال لوټول عزت،سرد
ور ل و شسورسترګيټوپكيان دومره ي  دانالوستيېداخو ه ن ونيم ټكى ېچيې ھغ ومکی  ي ه ي ى شي ل  ې نيمېليكل
سياسي  دھر  اوې سياسي نماينده گۍ قبضه كړ ټولې افغانستان  دگران  په بھر كي يې   خواېراپد څخه   ېلسيز
دا د ن بدلو له راتلو څخه مخکې نړيوالې ټولنې دسياسي قدرت کيلي دوی  ته  په الس ورکړې وي داځکه چې  ھم

و سره د  ه مغرضو بھرنيوھٻوادون رخالف  ل و پ ي ګټ واد، ولس  اومل وږ  دھٻ والې  سفيران  دي چې زم شمال ټل
  خورا

صويرونه ورښيي نامشروع  معاميلو تر څنګ   نړيوالې ټولنې ته  زموږ  د واقعيتونو پر  خالف  د حاالتو کاذب  ت
.  

ه ددوى ترولك مھم ارګانونه  ۍ درې دننه ك په وادٻھ دله بلې خوا  دېلكه مقننه،قضايه اواجراي ا داچې الن   دې مان
ام اوكرزيسره  شرمي ېره بٻ اوپه ډې نيولې ټينگېپه السونوكيې   ېدولت اوحكومت واگ ده ستا دنظ ه وړان د  ېپ

   .جوړوي ترڅودخپلوتورمخو بھرنيوبادارانوناولي ارمانونه ورته پوره كړي)جبھه(و لپارتوطي
م داسپين سترګي نه ده نو بيا څه ده چې  ري اوھ ه الس ل درت پ م ق وم  شکايتھ ه ن الفنو پ وي؟؟ دسياسي مخ   ك

  !خسر مخالف  خو زوم  يې  کرزيه ستا مرستيالي کوي ؟
درد دوژلوھڅه،هدجمع داستاد فريدوژنه، وا، د  خان ھم ي  ډول  ډول دمحقق  شبرغان بل ه او خليل نمك حرامي ،پ

ارنوال له  ھغه  څخه وروسته   ونيول ې پر  خپل سياسي مخالفينستميانو بياېچ  وژنه يېذك  دېپروان ك دلوى څ
ه حقيقت ك د توپكود قنـداغونوگذارونه مانا په څټ څټ  ) اوربوز(په  تچه پ د جرئ ن محم ښتونې داد دي وه  دت  ې ي
ه وه خناكا ه ھڅ اوروكړوم ښتول شوى واى ب ارنوال ت وى څ ه ل ه طالبانوورې  چئك اھم پ ه بي ه ب ه شوی ھغ پلم
  . منلې وه ه په ځانتوطي کرغٻړنه ښوولو لپاره دا  د ھم دخپل فعاليتځينو ساده طالبانو به او

  !ورځپاڼواوويبپاڼوچلوونكو خوږولوستونكو،و، ننا افغاوگران
و سرېله كڅوړ ماران  ځ ھره ور  يد دتشويش وړ ت حاال د خو هکراباسـي ځ   څخه يو ي ه باي ي قوتون ول مل  ټ

والىېژر چ اوملي شخصيتونه په ھره وسيله اوھرڅومره  ه الس وركړو  شو  ك ل ت ه  ښاغلىڅويواوب  كرزى  پ
ه خوټ صبر كاسـه  وپوھوو چي نورنود دي وږ، دودهٻدواوراتوٻپ ران م و،د، واٻھ   دگ ي گټ   تماميت خاوري د مل
وو چې حيثيت دبيا ترالسـه كولولپاره خپل افغاني او ه الس درک ا ت ه دې شرط ت ه  پ وولس نورب ه غول يم ېن  پنځن

ه ېدپې كاله ال ه  شـھيدكابل څخه   بس دي نورنو ل ارانو كڅوړه م هېچ جوړوه  دم وې خواڅخه   د  بياب ه ي ې ل
  . ولس  او تاريخ  ھيڅکله ھم  ونه بخښي ھمدغه  ماران  ډٻر بد بد وچيچي  او له بلې خوا څخه به دې افغان

  !کرزی صاحب 
  .ستا دصداقت، رښتينولي  او کڼو غوږو دخالصٻدوپه ھيله 

  
بي بريد صحنه جوړه کړې کې امنيتي خصوصي شرکت د دوی پر اډه باندې د تقل يتالپروان و:سويلي کوريا 

 وه
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په  چارواکي وايي ، چې د افغانستان چارواکو دا موضوع روښانه کړه ، چې په جون مياشت کې د سويلي کوريا
دغه بريد په مصنوعي ډول  ر ټي ټيم پر اډه باندې ، چې کوم بريد تر سره شو ،يت کې د کوريا د پي آالپروان و

، چې دغه امنيتي خصوصي شرکت په دې  خبر ځای زياتوي. سره د امنيتي ساتونکي شرکت لخوا جوړ شوی و 
دغه په . سه کړي الپيسې د امنيتي دندو په مقابل کې تر  موخه دا کار کړی و ، چې له سويلي کوريا نه زياتې

اخيستی شوی وو او ساتونکي ھم متقابلې ډزې کړې وې ، چې ھر څه طبعيي مالوم  بريد کې له توغنديو ھم کار
 سره په تړاو کې څلور ساتونکي نيول شوي او په دې ھکله پلټنې کيدی شي تر کومه ځايه د پٻښې.شي 

 . ورسيږي
امنيت نه دی رامنځته کړی ، بلکې د  ه يوازېد يادولو وړ ده ، چې په افغانستان کې امنيتي خصوصي شرکتونو ن

دغه . س لري النورو تنظيم شوي جناياتونو کې پراخ  مخدره مواد په قاچاق ، د سړي تښتونو ، غال او
رنو ، چې نن ورځ ھم په حکومت کې لوړ پوړي چارواکي دي الپخوانيو جنګسا خصوصي امنيتي شرکتونو زياتره

 . دي ، رامنځته کړي

  ڼې څخه په مننهله روھي ويبپا

 
  
 

 


