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 !يرغلګر ځواک او افغان بي ګناه ولس
  

الس پوڅي واکمنان او يو شمير نور ھغه افغانان چی تر اوسه پوري ال ھم دخپلو ناروا امريکايي ډالرو دټولولو له 

الي ځواک پر اصلي مخو او بشري اقتصادي جناياتو باندي سترګي پټوي ، دا نوددوي له پاره نه يوازي پاره داشغ

 په داسي ٠دشرم اوخجالت ځاي دي ، بلکه دسالم تعقل ، افغانيت ، اوريښتيني اسالميت څخه ھم ليري ځاي دي 

 دامريکايي ډموکراسي ټيکه داران حال کي چی ځيني دا واکمنان ځانونه دجھاد ستر ږيرور رھبران او ځيني بيا

بولي ، خپل ھرڅه معنويات او افغان ملي شتمني دامريکايي ډالرو په بدل کي په ښکاره ډول په آزاد ) تکنوکراتان(

عيفه ضدعقبي دحساب او کتاب ورکولو څخه بازارکي داسي پلوري ، چی سړي فکر کوي چی د دې کسانو عقيده 

ي کي ھر څه تر السه او ژوند مخ ته بوزي ، ځکه نو معلوميږي چی ددې سوي او غواړي چی يوازي په دې نړ

. بي ګناه انسانانو پر زوريدلي ژوند او شھادت پر سر باندي په پرديو ډالرونو باندي خپلي خيټي او بانکونه ډکوي

 چی .کړي ديچی دا دي دوي د خپلو کړونو په پايله کي دا پتمن وطن په نړي کي دوحشتونو په مرکز باندي تبديل 

 مي نيټي دامريکايي ١۶يي دلغمان دواليت دالينګار په ولسوالي کي دسيپتمبر دددې وحشتونو ښه نيژدي مثال 

 بي ګناه افغان ميرمني ١۶يرغلګر ھوايي ځواک دانسانيت څخه ليري ھغه وحشي بريد دي ، چی په پايله کي يي 

 ټپياني سولي ، چی دوي دخپل غريبي ژوند مخ ته بيولو په داسي حال کي يي په شھادت ورسيد لي ، او اوه ميرمني

 له پاره په شنه سھار کي دغره په لمن کي په لرګيو ټولولو باندي لګياه وي ، چی نا ببره دژوند او پت ددښمنانو له

دخپلو او خپل خوږ ژوند يي دالسه ورکړ ، او دابد لپاره يي په دې نړي کي . خواه تر ھوايي بريد الندي راغلي

او ھر ځل چی يرغلګر ځواک داسي جنايت تر سره کوي ، بيا وايي  .ماشومانو او دکورنيو دغړو څخه جال کړل

چی موږ ترورستان له منځه يووړل ، او الس پوڅي واکمنان تر ھغه وخته چپتيا اختياروي تر څو چی د محل 

ګر ځواک دمخکنۍ مشوري سره سم دمحل  او بيا ورو سته کرزي ديرغل.دخلګو چيغي او نارې نه وي پورته سوي

 دا ځکه چی په تيرو ٠دخلګو د خطا ايستلو له پاره الندي اړوند ارګانونو ته دپيښي د بررسي امر ورکوي ، او بس 

  يوولسو کلونو کي دھيڅ پيښي بررسي پا يله وولس ته نه ده معلومه سوي 
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رغلګر ځواک او الس پوڅو واکمنانو دسياست  بايد ووايو چی داشغال په پروسه کي ھر وخت دا سي کړني دي٠

 لکه څو ٠ ځکه نو يرغلګر ځواک په ډير جرائت يوه ورځ تر بلي ډير جنايت تر سره کوي ٠عمده اړخ جوړوي 

مياشتي و ړاندي د لوګر ، او دکندھار په پنجوايي ولسوالي کي چی يي په لسګونه کوچنيان او ښځي تر بړستني 

 ځکه ٠لو ماشينګړو په ګولي باندي په شھادت ورسولي مګر ھيڅ څه معلوم نه سولالندي په خواږه خوب کي دخپ

  ٠نو ريښتيني الس پوڅي بايد ھم داسي وي 

ديرغلګر خواک ) ماشومان ، ميرمني ، زاړه او ځوانان ( نه پوھيږم چی دکومي توجيه له کبله داسي پتمن بي ګناه 

  ٠له خواه په شھادت رسيږي او کورونه يي ورانيږي 

آيا ګناه يي داده چی په خپل مورني وطن کي بي له دې څخه چی دالس پوڅو واکمنانو سره ھم السي سي ، خپل ــ 

 پتمن ژوند مخ ته بيايي او دملي شتمني په چورولواو وطن پلورولوکي يي ونډه نه ده اخستي ؟بلي ھو ،

  ٠داشغالګروله پاره دا لويه ګناه ده 

 تمت بالخير 
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