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 !افغان ولس پر مارجه باندي يرغل محکومه وي 

  دمارجي او نادعلی غريبو ولسونو ته 

 ! دجايزي وړونکي له خواه تحفه دصلح
  

ه داسي وخت کي چه دوي  دمارجی پر ماشومانو ، ښځو ، زړو او ځوانانو باندي دشنبي په شپه دشپي پر دوو بجو پ

ټوله دژمي په سړه او اوږده شپه کي په خپلوغريبانه کورونو کي په  خوږو خوبونو کي غرق پراته  وه ،اودې خواږه 

اھم خوبونو  ددوي څخه  ددښمن و کي بي ه غيږون دو پ ږو مين و وږو اوت م  دخپل ا شومانويي ھ ر کړي او م  ھر څه ھي

دلي ،  دآرامي او خوشحالي احساس کاوه ، داځکه چه دوي التر دې وخته دبشريت دوينو تږي په خپلو سترګو نه وه لي

ود ٠ پيژني ځکه ددوي ماشوم توب د دوي څخه دا توان اخستي وو، چه دوي خپل دولس دښمنان درک او وي ه ن  ځک

واه دوي افکار دآرامي په بله دنيا کي ګرځيدل ،  ولي په ھم دې وخت کښي په نا څاپه ډول دخپلو تاريخي دښمنانوله خ

ه  څخه تر ھوايي او زميني سختو بمباردونو الندي راغلل ، دې وحشيانه  بمباردونو دا ماشومان او ميندي سره جال، پ

ري  ( والو ور تبديل کړل ،وينو سره  او کورونه يي په کنډ ه ل سواليو کي ادام ي  )  چه دالړي اوس ھم په دواړو ول ول

م دې لحظو په دې وخت کښي ددې بي وزلو آواز ھيڅ افغاني يا دملګرو ملتونو  چارواکو نه آوريد  ، دا ځکه چه په ھ

شري او کي  ټول افغاني لوړ پوړي چارواکي  دخپلو کورنيو سره يعني  کرزي په لومړي لمبر ق ور دولس ب صر اون

شونو کي ) شير چور ( اقتصادي  ښکاره دښمنان دشير پور  ه عي ا پ ي  بي و او ځين ه خوبون ي پ په قصرونو کښی ځين

داځکه چه دوي په دې ارمان  دي ،  ھر    ،غرق پراته وه ، او ډير شمير يي بيا د دې ناورينونوڅخه  لذت ھم اخيست

ه يرغلي لښ څونه چه په دې وطن کښی د م ھغ ه ھ ږي ، پ کرو له خواه څخه پر ولس باندي  بشري جنايات تر سره کي

انو او جنګ  اندازه به  د يرغلي ځواکونو شتون ته نور ھم شرايط آماده کيږي ، چه په پايله کي به  ددې تحميلي واکمن

ه السو ل ناپاک م را ګرځوي ساالرانو نور خالي بکسونه ھم په ډالرونو ډک او پر ملي شتمنيو باندي به خپ ور ھ  ٠نه ن

ل  وازي خپ ه  لرلوسره ي اتو پ و د امکان و شمير کورني او ھم بايد ووايو چه ددي وحشتناکه بريد په درشل او مخکي ي

ه سول  ي پات ه ځين وکي ھلت ن ټ ور اړي د  ن ي دژون ه رسولي ول نګين او ٠ځانونه ومرکز اونورو سيمو ت ه دس ا ب  او بي
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ر موسي قال دولسواليو دغريبو خلګو په ايي ، لکه دکرزي ت ه بي  څير په يوه او بل ځاي کي په سختي خپل ژوند مخ ت

يڅ  ږيري الندي دکابل په چاراھي قمبر کي دھم دې ولسواليو نيژدي زر کورني چه ناټويي جنګ ځپلي دي ، او نن دھ

ايي  ه بي د مخ ت ل ژون رو سختيو سره خپ ه ډي و٠نوع انساني امکاناتو لرونکي نه دي ، او پ ه واقعيت کښي  چه دان  پ

ساني شرم او  وع ان يڅ ن م دوي ھ ا ھ دامريکا او ناټويي يرغلي واکمنانو له پاره دشرم څخه ډک لوي داغ دي ، ولي بي

   ٠حيا نه لري 

ه  کړل ، چه  ه ګوت اومتونو دا ښکاره پ ي ساري مق دونو او دولس ب ولي زموږ په ګران وطن کښي دې وحشيانه بري

 ځکه نو ځيني يرغلي وحشيانه ٠دې معني لري ، لکه د ډبري سره چه سړي سر وھي دولسونو په مقابل کي دريدل د

ه ٠بريدونه ، د ولس دکوچني مقاومت په مقابل کي ھم عا جزه پاتيږي  ه پ   ګر چه دنړي په تاريخ کښی داسي بريدون

ښه مثال دمارجي پر ولس  چه ددې آماده ګيو ٠ډيره آماده ګي پيل کيږي ، ولي بياھم دناکامي تاريخي کندي ته لويږي 

ر  ٠باندي دامريکايي او ناټويي قواوو اوسني بي ساري   بريد دي  ا ت ه دسلو څخه بي چه دځينو جمعي رسنيو په حوال

وځ ، د١۵څلورو سوو لڅو پښو طالبانو په وړاندي نه  يوازي امريکايي ، ناټويي  ز پ   چورلکو ۶٠ زره کسيز ه مجھ

و شميرافغاني اردو ، ، يو شمير جيټ الوتکو ،  ډير  ره ي و س شمير ټانکونو ، ټوپونو او نورو خفيفو سالحو په درلودل

ايي اشغال کښي ٠پوليسو اونور امنيتي چا رواکي ھم  شموليت لري  ه امريک الو پ و ک  او داسي ويل کيږي چه ددې ات

ي سالحو س شر وژن د دي دطالبانو په وړاندي  دالومړني ستر او په ھر اړخيزه مجھزو عصري  ب  چه دا  ٠مبال بري

ري؟ انګړي اھميت ل وم ځ ول ک سوالي ني وچني ول ا  ددې ک ر دتعجب ځاي دي چه آي ه واقعيت کښي ډي ا ددې  نو پ آي

سانانو ولسوالي دبي ګناه انسانانو وژنه دامريکايي او ناټويي واکمنانو وجدان نه لړزوي ؟   ولي بيا ھم دد ې بي ګناه ان

دان  سرهه سره په ډيره سپين سترګيدشھادت او اقتصادي جناياتو سر و قومن ي ځواکون  په افغانستان کي د ميشتو بھرن

   ٠په يوه مرکه کښي ويلي دي چه دمارجي عمليات ددوي لپاره يو نوي  امتحان دي ) جنرال  مک کريستل ( 

اک څونه دبشري احساس څخه  ليري څر ګندونه ده  ، چه ھلته په مارجه کښي ددوي د وحشيانه بريد په  نتيجه کښي پ

او بي ګناه ما شومان ، ښځي ، زاړه او ځوانان په شھادت رسيږي او د دوي د ژوند ھر څه ځيني اخستل کيږي ، ولي 

  !  اوس نو داسي سوال پيدا کيږي ٠دابي احساسه ناټويي قومندان دالوي بشري ناورين  دځان له پاره يو امتحان بولي 

م  دغو ين چه مرکزونه يي په نيو يارک او لندن کي قرار لري ؟ چه  څه سول دبشر دحقوقو جھاني مدافع ن دھ  چه ن

ري  اته ډي ه ځي ، چه وش ات مخ ت ده جنګي عملي ھيوادونو دواکمنانو دحکمونو سره سم په دې وطن کښي داسي ړان

سي ي دڅو لسيزوراھي ړي کښي ي ه ن ږدي ،  چه پ ښي پري  داسي  بي ساري  بشري او اقتصادي جناياتوڅخه ډکي پي

م  اوي سالحو څخه ھ ورانيمي او کيمي ه د ممنوعه ي اټويي ځواکون ايي او ن مثال نه دي ليدل سوي ، داځکه چه امريک

و ادارو ٠استفاده کوي  شري حقوق و دب ه ټول ه کبل اتو ل صادي ملحوظ  واقعيت خو دادي چه دزور واکو په وړاندي داقت

ارجي او داخلي ليوان را خوشي کړي دي ، اودملګرو خپلي خولي پټي نيولي ، او پر دې الس تړلي ولس باندي يي خ

   ٠ملتونو اداره به ھم  ددې ولس په وړاندي  دحقوقي محکوميت څخه ليري پاته نه سي 

ه ئولي بايد ووايو چه افغان ولس دامريکا دموکراټ جمھورر يس څخه دنووبريدونو او جنګونو ھيله نه درلو دل ، او پ

ان ٠اتګ سره به په افغانستان کي  دجنګ ځاي يوه سرتاسري صلح ونيسي دې فکر کي وه چه داوبا ما په ر  ولي دافغ

ه ورځ  ي ورځ پ ه  کي ي ه پايل د ، چه پ م شدت ومون ور ھ دولس دھيلو بر عکس په دې زوريدلي وطن کي جنګونو ن

  :بشري او اقتصادي  جنايت ډيريږي ، او خلک ھم نا ھيله کيږي ، ځکه نو پر ځاي خبره ده چه 

 په  ورځپاڼه کی يو  پخواني  ژور نالست اوليکوال دخپلي ليکني يوه برخه يي ٢٠٠٩ ــ ١٢ــ ۶اډا دتورنټو سن د دکان

  :  رانقل کړم  او داسي يي  ليکلي دي 
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  ٠بولي ) جورج بوش دريمه دوره ( دادحيراني وړ خبره نه ده چه ډير خفه ډموکراټان اوس اوباما د

ه او په آخر کي  بايد ووايو  چه په ونکي ت ه چل ي جنګ ،وھغ ه يرغل ه سياست څخه پات وش داحمقان  افغا نستان کي دب

ورته دي کوم  چه پر يو طرفه جاده باندي روان وي ، نو ھر څونه چه دا چلوونکي مخ ته ځي  په ھغه اندازه به ځان 

و خپل ټا ټوبي ته ځان دتباھي وکندي ته نيژدي کوي ، نو ښه به يي داوي چه ژر تر ژره وشا تګ ته الره خالصه ، ا

   ٠ورسوي 

  ومن هللا توفيق

  

                                                                                                                                                 

  

 

 

  


