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 جال لمتآب اولسمشر ته پرانیستی لیک
 

 جاللتمآب ډاکټرصاحب محمداشرف غني سالمونه او احترامات مي ومنی. 
محترمه. له افغانستان، په تېره بیا له هلمند څخه ربړونکي خبرونه اورم. په زرګونو خلک بې کوره سوي، په سل 
هاوو وژل سوي او ټپیان سوي دي. که څه هم چي د دې ښاري جنګ اصلي عامل به طالبان وي؛ ځکه چي هغوی 

د حکومت او ښایی د امریکایي قواوو  جګړه ښارونو ته راوړې ده. خو خلک د بمباریو له السه کړیږي؛ چي هغه
له خوا وي. ستاسي دلیل به دا وي چي طالبان له ملکي وګړو څخه د سپر کار اخلي او تاسي مجبوریاست چي 
بمباري ورباندي وکړی. خو پر خپلو ښارونو باندي د بمونو غورځول، کورونه، روغتونونه او مارکیټونه سوځول 

 به د حل الره نه وي. 
چي ستاسي پر شاوخوا راګرځېدلي غوړه ماالن به تاسي ته بشپړ رپوټ نه درکوي خو تاسي د خدای او  زه پوهېږم

ملت په خاطر یوځل، فقط د پنځو دقیقو لپاره، په فیسبوک کي د لښکرګاه ویډیو ګاني وګوری. آیا تاسي هغه ځوان 
یې د بمباری په اثر ویجاړ سوی او لیدلی دی چي د خپلي مور او څلورو شهید سویو وروڼو سرته ناست دی؛ کور 

ټوله کورنۍ یې له السه ورکړې ده؟ تاسي هغه بوډا ولیدی چي په بمباري کي یې کور نړېدلی، یو زوی یې وژل 
 سوی او بل زوی یې په روغتون کي پروت دی؛ او په زخمي او په وینو لژند السونو تاسي ته ښراوي کوي؟

سي ته رایه درکړې ده او حساب ستاسي څخه غواړي. درایي د ترالسه اولس ته طالبان مسوول نه دي. اولس تا
 کولو په بدل کي، د اجتماعي قرارداد په اساس، تاسي د خپل اولس د سر، مال او ناموس د ساتلو مسوولیت لری. 

جاللتمآب ډاکټرصاحب. تاسي باور وکړی چی د څه کم پنځوس کلن شناخت په اساس اوس هم راباندي ګران یاست 
و اوس هم بشپړ درناوی درته لرم. پرتاسي باندي مي ناکامي او بد نوم نه پېرزو کیږي. زما مږور پرون له ا

کندهاره راغلې ده او هغه په زرګونو بې کوره سوي خلک یې لیدلي دي چي د کندهار له سوځوونکي لمر څخه د 
لو کسانو سره تر څو پوري مرسته وکړي او پناه کېدلو لپاره یو ټوکری نه لري. د کندهار تاجران به له دې بې وز

آیا دا د تاجرانو په وس پوره ده چي د دې خلکو، چي پر سپین میدان ناست دي، احتیاجات پوره کړي؟ دا یوازي د 
 یوه دولت او یا د ملګرو ملتونو په وس کي ده.

ی او حتی ښارونه ورخوشي که ستاسي عسکر د طالبانو په مقابل کي مقاومت نه سي کوالی او پرله پسې اولسوال
کوي نو د دوی د بې غیرتی سزا باید اولسونه وویني؟ ستاسي، هغه له بوسو جوړ سوی، بې غیرته مارشال نه 
یوازي خپل ټول والیت بلکه خپل ښار او خپل هغه شپږ پوړیز، د خلکو په وینو جوړ سوی، کور له ټولو وسلو، 

خپل شرمېدلي مارشالي یونیفورم سره وتښتېدی. نو د دې بې غیرته  مهماتو، زغره لرونکو موټرونو، آسونو او حتی
تښتېدلي مارشال د بې غیرتی سزا باید د جوزجان بې ګناه اولسونه وویني؟ تاسي د یوه اعلی سرقوماندان په حیث، 

نظامي محکمه کي اعدام دی. که ده غیرت لرالی  بې غیرتی سزا، د نړۍ د هر ګوټ پهپوهېږی چي د دوستم د دې 
 باید ځان یې وژلی وای.

ما په خپل تېرلیک کي، چي زه یقین نه لرم تاسي ته به رسېدلی وي، درته لیکلي وه چي دا د کاغذو زمریان دي 
ړی وي. زړه ورباندي ورځه. زه یقین نه لرم چي زما دا لیک به تاسي ته ورسیږي خو ما به خپل مسوولیت پوره ک

محترم اولسمشر. پر خپل اولس باندي رحم وکړه. دغه ګړی په سل هاوو زرو انسانانو کورونه او هر څه له السه 
وژل سوي او  بمباریو له السه په زرهاوو کسان ورکړي دي او یوازي د حق متعال مرستي ته ناست دي. ستاسي د

ه ویلي دي چي جنګ د حل الره نه ده. زه وایم که ټپیان دي. دا اولس کافي کړېدلی دی. تاسي پخپله څو څو ځل
جنګ درباندي تحمیل سوی وي نو لږ ترلږه له بمباریو څخه، چي زیان یې یوازي مظلومانو ته رسیږي، الس 

 واخلی. مه پرېږدی چي السونه مو د خپلو خلکو په وینو سره سي. والسالم.
 ستاسي مخلص او زوړ یار جهاني.
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